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A z MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja 2019- 
ben megkezdett kutatómunkájának központi ele
me a kontinens regionális fejlődésének tükrében 
a XIX. századi Habsburg Birodalom és az Osztrák-Ma

gyar Monarchia keretei között alkotmányos helyét kereső 
Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi 
önállóságának vizsgálata.

Ajog szuverenitását egyfelől az állami szerkezetek biz
tosították vagy korlátozták. A jog rendszerszintű működé
sét meghatározták az osztrák és a dinasztikus érdekek, 
melyek a jogalkotás szintjén akadályozhatták a szabad 
jogformálás lehetőségét. Az európai nagyhatalmi politi
kák, az aktuálisan szerveződő, majd átalakuló/felbomló 
szövetségek, együttműködések gazdasági érdekek men
tén korlátozhatták az önálló akaratérvényesítést. Másfelől 
azok a vonzások, melyek a magyar jogi praxist és a jog
tudományt Európa centruma felé orientálták, korszerűsí
tésre és megújulásra adtak lehetőséget. A modernizációs 
igényével Nyugat felé forduló magyar jogászság kodifiká- 
ciós mozgalmait az Európa centrumában kialakított képle
tekhez igazította.

A kutatás egyfelől arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
a XIX-XX. századi magyar fejlődés mennyiben függött 
az Európa-centrumtól, s mennyiben (ez különleges adott
ság) egy kisebb, de regionális kerettől: az Osztrák-Ma
gyar Monarchia rendszerétől. A magyar alkotmányos 
folytonosság és közjogi tradicionalizmus mennyiben tudta 
ellensúlyozni a determináló hatásokat, illetve milyen há
nyadban és hogyan adaptálta az integrációs elvárásokból 
fakadó követelményeket. Másfelől a kutatás tervezi a jog-
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tudomány szélsőnemzeti létből adódó harmonizációs igé
nyekre adott reakciójának vizsgálatát olyan meghatározó 
területeken, mint a kodifikáció, nemzetiségi és kisebbségi 
jogok, sajtószabadság és állampolgári jogok, valamint a 
közigazgatási jog modernizációja.

A kutatócsoport tagjai, az együttműködő kutatók és a 
meghívott szakemberek programjának és tudományos 
kutatásainak az elkövetkezendő években ez az izgalmas 
kérdés lesz a gyújtópontja. A csoport munkatársai kutatási 
területeiken arra keresik a választ, hogy a modernizáció 
kényszere és az adaptáció feltétele milyen mozgásteret 
adott a magyar jogéletnek; a jogtudománynak, a jogalko
tásnak és a jogalkalmazásnak. Alább a kutatások lehetsé
ges irányait vázolják, mintegy kijelölve azt a zónát, ahol a 
magyar jogfejlődés szuverén elemei, önállóságot garantá
ló intézményei és megragadható jellegzetességei regiszt
rálhatók.

A kutatócsoport tagjairól és kutatóiról, tudományos ta
nácskozásairól és kiadványairól az érdeklődők folyama
tosan tájékozódhatnak a kutatócsoport honlapján (https:// 
mtajogtortenet.elte.hu).

A  magyar polgári perjog fejlődéséről szólva Magya- 
ry Géza foglalta össze processzuális jogunk ala
kulásának egyik legfontosabb jellemzőjét, mond

ván, „a nyugati jogintézmények állandó befolyása alatt 
perjogunknak egészben véve ugyanaz a fejlődési iránya, 
mint aminő a nyugati perjogoké”.1 Balogh Jenő a büntető 
perjog történeti fejlődésének összegzésében szögezte le, 
hogy

„jelenlegi büntető perjogunk [...] nem a régi magyar 
jogfejlődés eredménye, hanem a XIX. századfolyamán 
kifejlett continentális vegyes rendszer alapulvételével 
foglaltatott törvénybe. Ehhez képest tételes bűnvádi 
perjogunk gyökerei nem a hazai jogfejlődésben, hanem 
azon évszázadokra visszanyúló jogtörténeti evolutió- 
ban keresendők, amelyen a külföldi perjogok is ez idő 
szerint nyugosznak. ”2

Csemegi Károly a jogászok helyzetéről és a joggyakorlat 
és jogtudomány viszonyát elemezve fogalmazott úgy, hogy

„a mit a fejlődés rendszere alakított és létrehozott; a mi 
egyenlően áll Franciaországra, mint a Német biroda
lomra; ez utóbbira épp úgy, mint Olaszországra: azon

Mezey Barna

A nyugati jogintézmények 
állandó befolyása alatt

mi sem fogunk változtatni. A civilisatiónak sok kanáli
sa, de csupán egy rendszere van. E  rendszer útmutatása 
szerint fogjuk elérni mi is a jogászat haladásának ál
dásait, a melyen azt az előbbre haladott államok meg
szerezték. A tanulás szigorú kényszerétől a jogászatban 
épp oly kevéssé lehet többé menekülni, mint a tudo
mány más ágaiban.”3

A magyar magánjog zónájában, mely, mint köztudott, a 
legtovább egységes szabályozás, polgári törvénykönyv 
nélkül maradt jogterület volt, az európai kodifikációs ha
tások ugyancsak kimutathatóak. Ahogyan Horváth At
tila fogalmazott, „a kiegyezés után Magyarország minél 
gyorsabb és minél eredményesebb gazdasági felzárkózása 
érdekében a magyar igazságügyi kormányzat a magyar
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magánjog modernizálására törekedett. Ez elsősorban a 
fennálló nyugati (elsősorban német) jogintézmények re
cepciója révén történt.” Olyannyira erős volt a hatás, 
hogy többek szerint „Magyarország már mint a deutsches 
Rechtsgebiet” részeként szerepelt a köztudatban.4 Hason
lóképpen történt a kereskedelmi jogban. A magyar keres
kedelmi törvény „jelentős részben a német törvénykönyv 
alapján készült”. Ennek különös jelentősége abban volt 
megragadható, hogy polgári törvénykönyv hiányában a 
kereskedelmi kódex szerkesztőitől jóval részletesebb sza
bályozást követelt a gyakorlat, melynek részben pótolnia 
kellett a magánjogi kodifikációs hiányokat.5 Ez olyannyi
ra sikerült, hogy a kereskedelmi jogot „a magyar kereske
delmi törvény [...] német nyomon valóságos egyetemes 
joggá tette”.6

Az eddigiek meglehetős egyértelműséggel igazolják 
vissza a magyar jogrendszer modernizációjának XIX. szá
zadi nagy folyamatában az európai jogfejlődés domináló 
hatását. Jellemzik azt a folyamatot, amit Hajnal István, 
Bibó István, Kosáry Domokos, Szűcs Jenő és Kulcsár 
Kálmán egyaránt a szélső nemzeti lét jellegzetes vonása
ként definiáltak. Bizonyos értelemben a politikai folyama
tok mellékjelenségeként kerültek napirendre a moderni
zációs stratégiák a jogtudomány, jogalkotás terrénumában 
is. A politikai-állami megújulás együtt járt a gazdaság, a 
társadalom, a kultúra, a tudomány s nem kevésbé a jog át
alakulásával.7 Ennek lényeges vonásaként az európai ha
ladás fejleményeinek, intézményeinek és új jelenségeinek 
tartalmi és formális meghonosításával.

A latin-germán jogrendszerhez csatlakozott magyar 
államiság kezdetektől valamiféle viszonyítási alapnak 
tekintette a nyugat-európai centrumállamokban artikulá
lódó jogot. A magyar jogtudomány a „korszerűt”, a „ha
ladót” a napnyugati alakulásokban látta. A modernizáció 
nagy hullámai a XIX. században söpörtek végig az orszá
gon; a reformkor és a kiegyezés utáni éra szabadelvű kor
mányzatai az abszolutizmus és a levert forradalmat követő 
monarchikus diktatúra utáni euforikus hangulatban láttak 
hozzá a felzárkózáshoz. Széchenyi István, Deák Ferenc, 
Eötvös József az elmaradottsággal nem mint tragédiával 
számoltak, hanem mint az országra, a régióra jellemző, 
történeti folyamatokban kialakult állapotra tekintettek, 
melynek számbavétele, felmérése, megismerése feltétele 
a sikeres modernizációnak. Az orvoslás szerét a moder
nizációban lelték fel, az ország, a gazdaság megújításban. 
Ebben a programban a jog kettős szerepet játszott, hiszen 
egyszerre kellett erre mint a modernizáció tárgyára és egy
ben annak eszközére tekinteni. Az átalakítások katalizá
toraként működő jognak a kelet-közép-európai régióban 
összehasonlíthatatlanul nagyobb szerepe volt a politikai 
és gazdasági folyamatok koordinálásában, mint Európa 
Nyugatán. A magyar történelemben a reformkor és a ki
egyezés kora egyaránt sikerérának számít. Az eredményes 
modernizáció így ünnep volt a politikai elitnek, ünnep az 
utókornak. Megrázkódtatás ellenben a társadalomnak: az 
átformálódás -  átformálás sok esetben hatalmi eszközök
kel történt, akár megtörve a történeti folyamatokat. En
nek elviselhetőségét a hazai viszonyokhoz való igazítás 
segítette. A jog szerepére vonatkoztatva ebben a folyamat-
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ban kettős igény fogalmazódott meg: a korszerű átvétele 
(modernizáció) és tradicionálisnak a lehetséges biztosítá
sa (adaptáció). (Ez utóbbitól függött többek között a szu
verenitás értelmezése.) Ebben a keretben zajlott le a tör
vényhozás és szokásjog döntő küzdelme, melynek tétje az 
volt: melyikőjüké lesz a modernizáció? 1848-ban ebben a 
harcban egyértelműen a gyorsabb, dinamikusabb és a nép
részvétel elvével megtámogatott országgyűlési jogalkotás 
diadalmaskodott.

A büntetőjog és a büntetőjog tudománya számtalan 
lehetőséget kínál a fenti kérdések vizsgálatára. Különös 
státusát adja, hogy a jogágazatiság kialakulása és a kodi
fikációs munkálatok együttes folyamatban zajlottak. Rá
adásul szerte Európában a megerősödő központi hatalom, 
majd a kibontakozó abszolutizmusok határozott igényt 
fogalmaztak meg a királyi akarat törvényi szintre emelt 
kifejezésére. Ennek realizálása pedig kézenfekvő volt a 
büntetőjogban (és az ezzel szorosan ölelkező törvényke
zési eljárásban). A kodifikáció első, XV-XVI. századra 
eső hulláma tekinthető az alapozásnak [Nürnberg 1481, 
Tirol 1499, Bamberg 1507, Alsó-Ausztria 1514, Branden
burg 1516, Constitutio Criminalis Carolina (Peinliche 
Gerichtsordnung) 1532, Portugália 1521, Spanyolország 
1567, Németalföld 1570 és a francia ordonnance-ok: XII. 
Lajos (1498), I. Ferenc (1539)].

A XV-XVI. század kikövezte a büntető törvény
könyv-alkotást tudományos, szakmai és jogtechnikai 
értelemben egyaránt. Ennek eredményeképpen a XVII- 
XVIII. század a praxis criminalisok korává lett. Jogági 
karakterű rendszerképző feldolgozások születtek, mind
amellett Franciaországra a parcialitás, a német birodalom
ban a teljességre törekvés, mindemellett a porosz kazuisz- 
tikusság, Ausztriában a részlegesség dominált.8 Ebből a 
magyar fejlődésre legnagyobb hatást gyakorló Osztrák 
Császárság szempontunkból a figyelemre méltó, ahol a 
soknemzetiségű, színes tradíciójú, eltérő alkotmányossá- 
gú tartományokat és országokat központi adminisztráció
jának kényszerítő erejével próbálták egységesíteni. Ennek 
szolgálatában állottak a kodifikáció során megszületett 
törvénykönyvek is. A kodifikáció „uralkodók és kodifiká- 
torok eltérő politikai és jogalkotási koncepciójában ver
gődött, újra és újra átfogalmazott, reformált, abrogált és 
kísérletileg is kimunkált szövegekben öltött formát, míg 
végső alakját el nem nyerte”.9 Ez a magyar kezdetek szá
mára (1712 és 1790) bizonyos alapot és tapasztalatot ered
ményezett.

A XVIII. században egymás után születtek az európai 
államok büntetőkódexei, formálódott a törvényalkotási 
gyakorlatban a büntetőjog rendszere, ekkor kezdődött a 
büntető törvénykezési jog leválása az eljárási jogtól. Mint
hogy az abszolutizmus, illetve a felvilágosult abszolutiz
mus államaiban párhuzamosan zajlottak a kodifikációs 
munkálatok, természetes volt már bizonyos figyelem a 
más törvényhozások termékeire is. Valamiféle egységet 
az eltérő gyakorlatokból valójában a felvilágosodás esz
merendszere, tudományos megközelítései kovácsoltak.

Ebből a szempontból tanulságos az 1795. évi ún. ős
tervezetek forrásainak összefoglalása. Tudjuk, a Deputa- 
tio Juridica büntetőjogi kódex felelősei Szirmay Antal,
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Szentiványi Ferenc és Reviczky József lettek. Szirmay 
Antal, az első őstervezet szerzője, az eperjesi kerületi táb
la elnöke, a Deputatio Juridica tagj a. Munkáj ának alapj a a 
Codice Leopoldino, az 1786-ban kiadott, 1790-ben Bécs- 
ben latinul is publikált toszkán büntető törvénykönyv volt. 
Reviczky József, az őstervezet 
második részének szerzője, a 
nagyszombati egyetemen ta
nult, jezsuita, majd jószágigaz
gató, a debreceni kerületi tábla 
elnöke, a Deputatio Juridica 
tagja. Másik mellett deklaráltan 
fő forrásként használta Gaeta- 
no Filangieri La Scienza della 
legislazione című munkáját, 
mely a büntető kodifikáció fel
világosult híveinek bibliája volt 
ez idő tájt. Szentiványi Ferenc, 
királyi táblai ítélőmester, ke
rületi biztos, Sáros vármegye 
főispánja volt, a hazai büntető
gyakorlat jó ismerője.

A biztosok munkájukhoz 
megkaptak mindent, mi a kirá
lyi kancellárián fellelhető volt: 
korábbi tervezeteket, fogal
mazványokat, véleményeket, 
javaslatokat, a kúriai döntések 
corpusát, korábbi jogszabályi 
előzményeket (például II. Jó
zsef rendeleteit). További for
rásuk volt az európai szakiroda
lom. A munkára rendelkezésre álló idő lényegében három 
hónap volt. A megbízást 1791 augusztusában kapták, egy 
hét alatt elkészült a javaslatok vázlata, és november 20-án 
az őstervezetek nagyobb része a Deputatio Juridica ren
delkezésére állott.

Szirmay a szöveget kéthasábos rendszerbe szerkesztet
te: egyik oszlopban a javasolt törvényszöveg, másikban az 
érvelés. Az „érvelési oldalon” olvashatók voltak a kora
beli európai megoldások, a hazai gyakorlat és a tudomá
nyos irodalom idevágó tételei.11 Hajdú Lajos kiváló elem
zése kijelöli azokat a sarokpontokat és összefüggéseket, 
melyek az osztrák, a nyugat-európai kódexek és praxis, 
valamint a felvilágosodás tudományosságának hatásait 
vizsgálják. A plénum vitái során világossá válnak azok a 
támadhatatlannak tetsző álláspontok, melyeket a várme
gyei törvénykezésben érdekelt nemesség képviselt a re
formokkal szemben.

Az aprólékos, szabályról szabályra menő, konkrét 
összehasonlító elemzések még kiegészítésre szorulnak. 
A kutatásnak azt a hányadát jelentik ezek, melyek a nyu
gati jogtudomány és kodifikációs gyakorlatokba épülő, il
letve azt adaptáló mechanizmusokra világíthatnak rá.

Az 1843. évi büntetőjogi javaslatok egy hosszú, a re
formkor egészét felölelő szakmai-tudományos és politi
kai felkészülés eredményeképpen jöttek létre. E helyütt 
függetlenül az országgyűlés radikalizálódásától (jóllehet 
a tervezetek egyikét sem sikerült szentesítésig juttatni), a

vármegyei viták magas szakmai színvonala jelzi, hogy a 
jogásztársadalom felkészült a megújulásra. A húszas-har
mincas évek nyitása, a német és francia tudományosság, a 
komoly praktikus eredményekkel is szolgáló utazási láz, a 
kibontakozó sajtó és a gyökeret verő tudományos könyv- 

és lapkiadás komoly adalékok
kal szolgált a hazai jogi fejle
ményekhez.

Az 1843/44. évi országgyű
lésre készült büntető anyagi, 
perjogi és börtönügyi plánu- 
mokról aligha túlzás azt állíta
ni, hogy azok a nyugati minta 
egyedi, magyar tartalommal 
feltöltött megvalósításai. Köz
ismert, hogy Deák tárgyalási 
megfontolásai megkívánták a 
tárgyalások időszakában ha
tályos büntetőtörvények és 
törvénykönyvek, valamint a 
törvényhozási szakba került 
javaslatok megismerését, ösz- 
szehasonlító elemzését és szö
vegezéseik igénybevételét a 
magyar koncepciók kidolgozá
sában. Ezt tanúsítják a bizottság 
jegyzőkönyvei és az elkészült 
tervezetek anyaga is. A kora
beli politikus-jogász értelmiség 
szakmai jártasságát igazolják 
az országgyűlés alsó- és felső
táblájának vitái is.

A polémiában résztvevők a szakirodalom alapos is
meretéről az érvek és ellenérvek, a negatív és pozitív 
tapasztalatok tettek tanúbizonyságot. Itt most egyetlen 
bizonyságképpen szolgáljon Karl Joseph Anton Mitter- 
maier büntetőjogász professzor véleménye. Köztudomá
sú, hogy a magyar javaslat tervezett szövegét nyomban 
áttették németre, s véleményezésre kiküldték Heidelberg- 
be. Mittermaier professzor és kollégái véleményezték 
azután a javasolt szöveget, s véleményes jelentésükkel 
kísérve visszaküldték a bizottságnak. A bizottság a végle
ges matéria kialakításánál messzemenő figyelemmel volt 
erre a szakvéleményre. Mittermaier olyan alapos munkát 
végzett, hogy megérte az összesített bírálatot magyarra 
fordítva, a közvélemény számára is hozzáférhetővé ten
ni. Mittermaier professzor a magyar büntetőjavaslatról a 
következőképpen vélekedett:

„a kor haladásának s követelményeinek s a legújabb 
büntetőjogi nézeteknek megfelelő törvénykönyvet al
kotni -  ezen törekvés bélyegét egyetlen egy törvény
hozási munka sem viseli magán olly nagy mértékben, 
mint a magyar javallat. A választmány tagjai tanúsít
ják, hogy a külföld törvényes munkáival, nevezetesen 
a németekéivel, szinte mind a büntetőjogi tudományos 
vizsgálatokkal közelebbről megismerkedtek [...] itt kí
sérlet történt, mint lehessen az új eszélyt keresztülvinni 
egy törvénykönyvön. ”12

Szirmay Antal10
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Kevés kétséget hagy maga után az értékelés: a magyar 
kódex az európai tudományosság és jogalkotás folyama
tába illesztett, azokat jól ismerő és eredményeiket felhasz
náló darab.

Ugyanakkor a heidelbergi tanár azon megjegyzése, mi
szerint „egyetlenegy törvénykönyv nem bír annyi erede
tiséggel, mint a magyar javallat”,14 rávilágít arra az adap
tációs erőfeszítésre, melyet a bizottság tagjai a korszerű 
büntetőjogi eszmék hazai 
meggyökereztetése érde
kében, a tradíciók és az eu
rópai tudományos fejlődés 
összehangolása céljából 
tettek.

Az 1843. évi javaslat 
legendás darabja lett a ma
gyar büntető kodifikáció- 
történetnek. Ennek ellené
re Fayer László nagyívű 
forrásközlő-m agyarázó 
elemzésén15 kívül a gyö
kerekig hatoló kutatás alig 
regisztrálható. A kifejezet
ten az 1843-as javaslattal 
foglalkozó elemző munka, 
mely a részletekbe bocsát
kozva a részrendelkezések 
forrásait tárná fel, mind
máig nem forog közké
zen. A nagy népszerűség 
sodrában a legjellemzőbb 
méltatások jobbára meg
maradtak az általános 
megállapítások szintjén.
Mittermaier a különös rész 
tényállásainak elemzésénél 
is megadja az „alaphangot” 
a kutatásokhoz: hol rejle
nek a konkrét megtestesü
lései a forrásoknak, és hol 
jelenik meg a tradicionális 
hazai elem a kódexben? Deák és társainak munkássága 
világos bizonysága annak a kivételes adaptációs tehetség
nek, mely a reformkori jogászgenerációt jellemezte.

Az 1849. évi szabadságharc bukását követő monarchi
kus diktatúra idején Magyarország elveszítette közjogi 
szuverenitását, területén az osztrák jogszabályok léptek 
életbe. A hatóságok az 1803. szeptember 3-tól hatályos 
Strafgesetz szabályainak megfelelően jártak el.16 Az 1852. 
május 17-én kibocsátott (1852. szeptember 1-jétől a bi
rodalom egész területén érvényesként értelmezett) Straf- 
gesetzet is hatályba léptették Magyarországon Az „új” 
Strafgesetz az 1803. évi törvény korrigált kiadása volt, 
amelyet éppen magyarországi kiterjesztésére tekintet
tel, kifejezetten a magyar koronatartományokra dolgoz
tak át. Még az 1803. évi törvénykönyv kitörölte a súlyos 
testi és munkabüntetéseket (köztük a hajóvontatást) is a 
büntetési rendszerből, az 1852. évi Strafgesetznek pedig 
legnagyobb hozadéka az általánossá tett szabadságvesz- 
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tés-büntetés meghonosítása volt. Az idegen jog direkt al
kalmazása igazán az Országbírói Értekezletet követő, az 
alkotmányosság részleges helyreállítását jelentő provizó
rium alatti bírói gyakorlatban köszönt vissza, mely az év
tizedes praxisba beépített és meghonosított megoldásokat 
tovább éltette.

A büntetőtörvény bevezetése a magyar hatályos jog
ba három regisztrálható következménnyel járt. A magyar

jogéletben stabilizálta az 
írott jog szerepét, növelte 
jelentőségét, keretbe fog
ta az amúgy is elbizony
talanodott bírói praxist. 
A kormányzat a jogalkal
mazóknak elméleti, szak
mai-tudományos kapasz
kodókat biztosított a kódex 
alkalmazásához, kom
mentárok és értelmezé
sek közzétételével, amely 
a szakirodalom jelentős 
megerősödését hozta ma- 
gával.17 A tételes jog és a 
magyar praxisfeltételek ta
lálkozási pontján pedig a 
szabadságvesztés-büntetés 
feltételeit megteremten
dő, az osztrák igazságügyi 
kormányzat nagyszabá
sú intézetalapítási prog
ramba fogott, pótlandó az 
eddig elmaradott magyar 
börtönügyi reformokat.18
A korabeli kommentár- és 
szakirodalomban, valamint 
Pauler Tivadar több kiadást 
megért Büntetőjogtaná
ban19 a magyar tradicioná
lis jog, az osztrák Strafge- 
setz és az európai fejlődés 
párhuzamainak bemutatása 

megtörtént. Elmaradt viszont a büntetőbírósági gyakorlat 
feltárása.

Ami komoly kutatásra vár, az az Ideiglenes Törvényke
zési Szabályok elfogadását (és a Curia által történt akcep
tálását) követő bírói gyakorlat elemzése, mely esetszinten 
(is) illusztrálhatná az osztrák hatályos jog (és az ugyan
ezen korban a jogászság körében ható európai tudomá
nyosság) közvetlen és közvetett hatásait. Az Országbírói 
Értekezlet megkísérelte a hatályos jog megállapítását. 
A plénum különösen a büntetőjog vonatkozásában a rendi 
szabályozás visszahozatala mellett döntött.20 A határozat 
alapja az eszmei ellenállás volt, amely viszolyogva tekin
tett minden oktrojált szabályra. Ahol nem jelentett külö
nös problémát, a grémium a teljes restitúció mellett tette le 
a voksát. Így került sor az osztrák büntetőtörvény szimbo
likusan értelmezendő kitörlésére a magyar joghistóriából, 
hiszen „azzal alkotmányos ember egy percig sem szívhat 
egy levegőt”.21

Kari Joseph Anton Mittermaier13
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A magyar tradicionális büntetőjog visszaállításával a 
bíróságok számára tág tere maradt a jogértelmezésnek.22 
„[...] régi büntető törvényeink, vagyis inkább szokásaink, 
melyek sok tekintetben határozatlanok, a kornak meg nem 
felelők, zavarosak és [...] majdnem minden megyében 
másként alkalmaztatnak”, foglalta össze a helyzetet Deák 
Ferenc.23 A büntető törvénykezési gyakorlatban kialakult 
jogbizonytalanság -  úgy a bűncselekmények megítélésé
re, mint a büntetések kiszabására vonatkozóan -  csak jel
zője volt annak az állapotnak, melyben „a magyar büntető
jog visszaesik abba a rendszertelen, bizonytalan állapotba, 
mely a negyvenes években általános rosszallás és elítélés 
tárgya volt”.24 A bírák nem is igen igazodtak el a Szent 
István koráig visszanyúló jogi szabályozás részleteiben, 
de a rendi kategóriák már nem is voltak értelmezhetők 
az új polgári rend keretei között. Ha egyáltalán ismerték 
az újonnan hatályba (vissza)léptetett büntetőszabályokat. 
Ebben a helyzetben izgalmas kérdés lehet, hogy mit jelen
tett (és mit eredményezett) a Curia 1861. évi július 23-án 
tartott teljes vegyes ülésében rögzített ünnepélyes határo
zat, miszerint a jövőben megalkotandó büntetőszabályok 
életbe léptetéséig az Ideiglenes Törvénykezési Szabályo
kat tekinti zsinórmértéknek.25

A büntetőjog történetének számos pontján várnak ku
tatásra a modernizációs és adaptációs törekvések jelen
ségei. E helyütt egy jellegzetes fordulópontot említünk. 
S azért éppen ezt, mert talán a legnagyobb szakiroda
lommal és feldolgozottsággal rendelkezik, s mert talán a 
legjobban dokumentálja az európai színvonalú tudomá
nyosság, a kontinentális kodifikáció és a magyar fejlődés 
kínálta követelmények összehangolását. A kiegyezést kö
vetően a történeti szempontokat háttérbe szorította a jo
got szigorúan dogmatikus szempontok alapján tárgyaló 
irányzat. A jogalkotásban meghatározóvá lett a jogtudo
mányt hasznosító felfogás, mely a klasszikus polgári jog
elveket építette be a törvénykönyvek szövegébe. A ma
gyar kodifikátorok szemében mintának tekintett európai 
jogtudomány fejlődésében éppen lezárult az első nagy 
korszak. Befejeződött a klasszikus tanok ünneplése, vége 
lett a doktriner értelmezésének, elérkezett a praxis kora. 
A jogalkotásban és a jogalkalmazásban felgyülemlett ta
pasztalatok kiérlelt képletet biztosítottak a modernizáló
dó jogrendszereknek. Nem kellett kitalálni az optimális 
megoldásokat, azok rendelkezésre álltak. A feladat im
máron a legjobb eredmények szintetizálása és adaptálása

lett. Az ezzel kapcsolatos elvárások a magyar jogalkotás
ban az európai műveltségű jogász pozícióját erősítették. 
A törvényesség, a törvény előtti egyenlőség és a szabad
ságeszmény garanciális koncepciójának rangra emelése, 
különösen a büntetőjogban, elsősorban a dogmatika fej
lesztését indokolta.

Ekkortájt egész Európa kodifikált. A kodifikáció moz
gatta a tudományt, foglalkoztatta a törvényhozó apparátu
sokat, és provokálta a praxist. Ez a jelenség elsősorban az 
igazságügyi reformprogramban testesült meg: a szervezeti 
kérdések tisztázásában, az eljárásjogi elvek rögzítésében, 
a büntetőjogi kodifikáció felelevenítésében és a bünte
tés-végrehajtás körüli reformokban.26

A büntető kodifikációra vonatkozó politikai döntésre 
úgy a büntetőszakma, mint a tudomány képviselői fel
készülten vártak. A reformkor vármegyei és országgyű
lésein, az Országbírói Értekezleten lezajlottak a tisztázó 
viták. Az 1867. április 29-én felállított törvény-előkészí
tő bizottság27 munkájával kezdődött el az a tízesztendős 
folyamat, melynek végpontján ott áll Csemegi Károly, a 
magyar jogtudomány történetének legjelentősebb kodifi- 
kátora és korszakos műve, Magyarország első büntető tör
vénykönyve, az 1878. évi V törvény. Csemegi Károly is 
két év alatt elkészült a kódex első tervezetével, de csupán 
1877 szeptemberében került az anyag a képviselőház elé. 
A törvény 1880. szeptember 1-én lépett hatályba.28 A ko- 
difikátor Csemegi Károly hitvallása szerint ami „a művelt 
világnak a tudomány és a törvényhozások által szentesített 
alapelve; ez a mi alapelvünk is!”.29

A magát a klasszikus iskola híveként meghatározó Cse
megi Károly öt nyelven olvasta a külhon hatályos jogsza
bályait, ismerkedett a világ tudományos álláspontjaival. 
A reformiskolák áttörését megelőző évtized törvényalko
tója igyekezett a legtöbbet és a legtökéletesebben alkal
mazni a klasszikus tanok tapasztalataiból. Mint ismeretes, 
eszköze a jogászi precizitás volt: a kodifikáció keretébe 
illesztett szabatos definiálás és következetes szerkezetépí
tés. Követte az irányzat pozitívumaként jellemzett irányt, 
a rendi, illetőleg az abszolút büntetőjoggal szemben al
kalmazott metódust: a visszaélések és önkény lehetősé
gét kizáró, részletekbe menő, pontos, világos dogmatikát. 
A kódex nyomán alakuló gyakorlatot kritikusai alaposan 
kielemezték. Ami viszont kutatási területet kínál, az a 
Csemegi által ténylegesen felhasznált s jogalkotási szin
teken összevetett komparatív elemzés.
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Karácsony András

Pillanatkép a szuverenitás
kutatásáról

1. A szuverenitás fogalma, 
a szuverenitás elmélete

A  szuverenitás kérdéskörével több tudományos disz
ciplínában foglalkoznak, különösképp a politika, 
az állam- és jogtörténet, illetve az állam- és jog
elmélet területén. Az utóbbiban elsősorban a politikai esz

metörténet összefüggésében jelenik meg. A politikatudo
mány is felmerülhet mint releváns terület, ám az elmúlt bő 
fél évszázad tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy ez 
a téma nem uralta a főáram publikációit. A szuverenitás 
fogalma a XVI. századi Franciaországban jelent meg, és 
a XVIII. századtól a souverain kifejezés (felsőbb, legfel
sőbb) valamely változata különböző nyelvekben megho
nosodott. Sokan elemezték a fogalom történetét, ám ezek 
közül kiemelkedik Georg Jellinek munkája.1 Jellinek a 
kiinduló történelmi helyzetből azt emelte ki, hogy a fran
cia királyságnak három hatalmi tényezővel kellett meg
küzdenie: az egyházzal, a Német-római Birodalommal és 
a francia feudális urakkal. Tehát:

-  egy politikai elképzelésről van szó, mely a későbbi
ekben jogivá alakult át,

-  a szuverenitás egy polemikus fogalom, azaz kezdet
ben védekező (más hatalmi tényezők aktivitásával 
szemben), majd támadó jellegű,

-  végezetül: tartalmát akkor dolgozták ki, amikor 
gy gondolták, hogy az állam fogalmának lényeges 
eleme.

Kiindulópontként az alábbi meghatározás adható: a 
szuverenitás állami főhatalom egy terület (területi felség
jog) és az ott élő népesség (személyi felségjog) felett, akik 
az állami főhatalomnak engedelmeskednek. Ehhez az en
gedelmességhez kapcsolódik a szuverenitás politikai és 
jogi értelmezésének megkülönböztetése. Politikailag ért
ve: hogy ténylegesen engedelmeskednek, jogilag értve: 
a jog által meghatározottan kötelesek engedelmeskedni. 
A szuverenitás jogi fogalma tehát abból indul ki, hogy a 
jog definiálja a szuverenitást, és persze ezáltal behatárolja 
a körét. Austin ismert tétele a szuverenitás oszthatatlansá
gáról elsősorban azt fejezte ki, hogy amit szuverenitásként 
határoznak meg, annak egy kézben kell lenni, azaz a jog 
nem definiálhat több eltérő, s ezért versengő szuverenitást. 
Az oszthatatlanság nem azonos a korlátlansággal, mivel 
az erkölcsi, vallási normák korlátozhatják a szuverént, ám 
ez nem jelenik meg egy önálló szuverén konstituálása- 
ként. Továbbá, ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni -  s 
ebből látható, hogy a hatalom kérdése nem azonosítható 
egyszerűen a szuverenitással - , hogy a hatalommegosz
tás elvének elterjedése, sőt beépülése politikai rendszerek 
struktúrájába nem jelenti feltétlenül a szuverenitásgondo
lat negligálását. Abban az esetben ugyanis, amikor az ál
lamra tekintünk mint a szuverenitás megtestesítőjére, az 
államrendszeren belüli hatalommegosztás nem a szuve
renitás korlátozását jelenti, hanem az osztott szuverenitás 
jelenségével szembesülünk.

Az első szuverenitáselméletet Jean Bodin alkotta meg 
(Hat könyv a köztársaságról, 1576),2 aki a szuverenitás 
fogalmát összekapcsolta az állammal. Mivel az állam szá
mára a francia állam volt, így azt is mondhatjuk, hogy a 
szuverenitás fogalmát már akkor a nemzetállamhoz társí
totta. Elvileg az abszolút hatalmat egyén vagy egy testület 
is gyakorolhatja, ám Bodin az előbbi mellett állt ki, és a 
királyt jelölte meg, mint aki a szuverenitás (a főhatalom) 
gyakorlója. Úgy vélte, hogy csak az abszolút hatalommal 
rendelkező uralkodó tudja megvédeni az országot az anar
chiától, ami minden zsarnokságnál borzalmasabb. Bodin 
a könyvét a Szent Bertalan-éj tapasztalatának birtokában
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