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< A büntető-törvénykönyv magyarázata*. Irta Edvi lltés 
Károly clr. Második teljesen átdolgozott kiadás. Budapest. Révai 
testvérek kiadása. 1894. 

Két kötetet veszünk most e monumentális műből, melyet 
a nagytudományú criminalista 1882-től 1889-ig megjelent három 
kötetes nagy művének a judicatura mai állásának megfelelő ki-
bővítésével bocsátott közre. Az a világos, logikus styl, mely 
Edvi Illés Károlynak legnagyobb ereje, itt is dicséretesen érvé-
nyesül. Fejtegetései szabatosak, a forrásirodalom és a casuistika 
rengeteg ismeretével támogatvák s a gyakorlati jogásznak oly 
vezérfonalat szolgáltatnak kezeibe, melynek értéke fölbecsülhe-
tetlen. Igaz, hogy viszont a szerző nem sokat törődik a büntető 
jogbölcseletnek ma inkább, mint valaha, egyre-másra tóduló és 
sürgős megoldást követelő alap-problemáival. Edvi Illés a büntető-
jog tana régi classikus iskolájának híve, s ebben is inkább 
praktikus jogász, mint theoretikus, inkább élesen distingváló 
elme, mintsem mélyreható criminologus. De miután munkája első 
sorban is főleg commentár, tehát «de lege lata» foglalkozik tár-
gyával, s inkább tájékoztat, mint fejteget, ehhez képest nem is 
lehet czélja új alapelveket állapítani meg, hanem csak a léte-
zőkből construálni a büntettek és delictumok fogalmát. Ezen a 
téren senki sem otthonosabb nála. Hatalmában van a felsőbíró-
ságok gyakorlatának egész köre, mindaz, a mit a büntető-jog-
tudomány egyes vitás kérdéseiről önállóan vagy szaklapokban 
írtak valaha. Bámulatos az a széles olvasottság, melylyel Edvi 
Illés felöleli kedvencz tárgyát, s az az önálló és biztos ítélet, 
melylyel a kezei közt levő roppant anyaghalmazt uralja. A ma-
gyar tudományosságnak igazi dísze ez a vasszorgalommal és roppant 
tudással végzett kimerítő munka, mely betetőzi összes büntető-
jogi szakirodalmunkat. A munka a még sajtó alatt levő 3-ik 

kötettel együtt 15 frt, díszkötésben 18 frt lesz. 

* 
* * 

<Az 1843\44-ik évi magyar országgyűlési alsótábla 
kerületi üléseinek naplóját» írta meg és adta ki hat kötetben 
a Franklin-társulatnál Kovács Ferencz, egyike azon még élő 
keveseknek, kik törvényhozásunk e nagy reform-korszaka működő 
emberei és tanúi valának. A szerző, közéletünk egyik tisztelt 


