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ÖT ÉV M AG Y A R O R SZÁ G  BŰ NVÁDI 
STATISZTIK ÁJÁBÓ L.

Mintegy négy éve annak, hogy szerencsém vala a tisztelt 
akadémiának ujabb adatainkat bemutatni Magyarország bűn
vádi statisztikájából. Alkalmul szolgált reá, hogy 1875-ben 
legelőször jelent meg hosszabb félbeszakadás után, az egész mai 
értelemben vett Magyarországra vonatkozó ebbeli hivatalos 
kimutatás, és jólehet egy évnek adatai legkevesbbé sem alkal
masak biztos következtetések levezetésére, az oly kényes ter
mészetű téren, milyen a közerkölcsiség mérvéül jelentkező bűn
vádi statisztika: még sem akartam akkorra elmulasztani azon 
régóta várt, ha mindjárt csak egy évet, t. i. az 1873-dikit fel
ölelő adatkészletet felhasználni tanulságos elmélkedésre 
hazánk bűnvádi viszonyai felett, nem ugyan vajmi merész 
combinatiókra mint inkább a concret viszonyokon gyökerező 
észleletek jelzésére.

Azóta az 1874-, 1875-ik és 1876-dik évekre szóló kimu
tatások az országos statisztikai hivatal évkönyveiben jelentek 
meg, az 1877-dik évre vonatkozó adatok pedig összeállítva, az 
igazságügyi minisztérium szívességéből bocsáttattak rendelke
zésemre. Van tehát öt évre terjedő adatkészlet, mely jóval in
kább alkalmas arra, hogy bü.ntetőügyi viszonyaink megvilágí
tásául, jelesen törvényszékeink eljárása és a bűntettesség évi 
hullámzása megbirálásául szolgáljon, mint csak az egy évre 
vonatkozott adatok.

A ki nem ismeri a statisztikai adatoknak összeállításá
val járó technikai nehézségeket, a mint azok jelesen az amúgy 
is fontos hivatásuk teendőivel túlterhelt biróságaink részéről 
mutatkoznak, talán meg fog azon ütközni, hogy őszinte öröm
mel üdvözöljük a magyar igazságügyi minisztériumnak az
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adatok gyors összeállításában való buzgalmát, midőn 1879. 
elején csak az 1877-diki és nem a legközelebb lejárt 3878-iki 
éviek is állanak rendelkezésre. Azonban nagyon kevés európai 
állam van, melynek közrebocsátott hason kimutatásai mai 
napig vagy csak 1877-ig, határozottan egy sincs, melyek azon 
túl terjednének. Még Ausztriában is, a hol pedig újabban az 
adatok gyors közlésében rendkívüli erélyt fejtenek ki, az 
1877-diki igazságszolgáltatási adatok csak az igazságügyi mi
nisztérium szívességéből lettek legújabban megismertetve, a 
Stat. Monatschrift ez évi márcziusi és áprilisi füzetében, tehát 
hivatalosan ott sem kerültek még együttes kiadásban színre.

Ot évre terjedő kimutatások nemcsak a bűnvádi ügy fo
lyam szabályosságát engedik elég megbízhatóan felismerni, ha
nem tartalmuk belértéke és a közlőit adatoknak megbízható
sága iránt is nagyobb kezességet nyújtanak, főleg nálunk, hol 
csak ezen quinquennium első évével kezdődik az ujabb szerve
zetű bíróságoknak e téren is biztosabb mozgása, jóllehet még 
ez öt évi kimutatások sem zárnak ki minden óhajt nagyobb 
pontosság és az egyes tételek számszerű összevágása iránt, 
így azon följelentések száma, melyekre nézve a vizsgálati eljá
rás a megelőző évben nem fejeztetett be, az utolsó 1877-ikijki- 
mutatást kivéve, egyikben sem vág össze azon följelentések 
számával, melyekre nézve a vizsgálati eljárás a megelőző év 
végével nem lett befejezve, szintúgy a vizsgálat alatti szemé
lyek száma, kiknek fogsága az előző év végével meg nem szűnt, 
a reá következő év kimutatása egyikében sem felel meg azon 
vizsgálat alatti személyek számának, kik mint a korábbi év 
végével fogva maradtak jelentkeznek. Ha képzelhető is, hogy 
a reá jött évben kevesebb szerepel akár a még be nem feje
zett eljárásokból, akár a fogva maradt személyekből, mint a 
mennyi a korábbi év végén szerepelt, bár ez sincsen rendben, 
vagy legalább némi magyarázást igényelne, de sehogysem ért
hető, hogy legyen az átszármazott számtétel nagyobb, mint az 
előző év maradványa, pedig az egyik-másik évi kimutatásban 
csakugyan ily rejtélyes többlet jelentkezik, elég ok méltó meg
ütközésre és kir. ügyészeink, meg bíróságaink komoly figyel
meztetésére, hogy a számtételek teljes összhangzására lelkiis
meretesebben törekedjenek, nem pusztán azért, mivel efféle
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szembetűnő különbözetek nagyon is képesek devalválni a 
számadatok megbizbatóságát, hanem maga az igazságügy ér
dekében is,, mert tudni kell, hogy hová lettek azon feljelenté
sek, melyek iránt az eljárás nem lett befejezve, a nélkül, hogy 
a reá következett évben újra fel lettek véve, és még jóval fon
tosabb tudni, hogy hová lettek a vizsgálati fogságban maradt 
személyek, kik az utána való év kimutatásában nem jelentkez
nek, természetesen megfejthetlen rejtély maradván, hogy hon
nan kerültek elő azon vizsgálati fogságban talált személyek, 
kik a korábbi év végével nincsenek olyanokká kimutatva.*)

Szóról szóra ismételhetem azt, a mivel négy év előtt kezd 
tem hasontárgyu értekezésemet, hogy t. i. a büntetőügyi statisz
tikában már az évenkint előforduló följelentések és bűnvádi 
nyomozások száma, főleg pedig a megejtett vizsgálatok ered
ménye bir némi fontossággal: az elkövetett bűntettekről való 
följelentések létszámában, azoknak évről évre való hullámzá
sában, részint az egy évben valóban helyet foglalt törvénysze
gések absolut száma, részint az eljáró birói közegek nagyobb- 
kisebb erélye, részint végre hol a királyi ügyészek hivatali 
tűlbuzgalma, hol a nép jellemében rejlő vádolásí hajlamnak 
erősebb vagy gyöngébb nyilvánulása jut némi kifejezésre, jele
sül ha a megejtett vizsgálatok a följelentéseket nagyobbrészt 
alaptalanoknak tűntetik fel.

Ha az 1873— 77-ig terjedő ötévi időközt áttekintjük, 
azt találjuk, hogy a büntettek és vétségek miatti följelentések 
száma évről-évre inkább emelkedett, jelesen 1873-tól egész
1875-ig, mely évben a maximumot érte el, nyilván ez évig 
terjedő uralma alatt ama pénz- és hitelválságnak, meg azon 
általános üzletpangásnak, mely 1873-ban, valamint másutt, úgy

*) H ogy  csakugyan ez adatok az öt év i kim utatásokban nem 
vágnak össze, kővetkező párhuzam ból tűnik ki :
fö lje len tések  szám a, m e- fe lje len tések  szám a, m e - a v izsg . fogsá gba n  le v ő  sze m é ly e k , 

ly e k re  n é zv e  a v lzsg. é lj .  ly e k re  n é zv e  a  v izsg . é l j . k ik n e k  fog sá g a  k ik  m in t az e lőz  ö 
az év  v é gé n  be nem  az elözfi é v b e n  be nem  m eg  n em  szűn t é v b e n  fo g v a  m a

fe jezte te tt fe jeztetett radtak

1 873. 28511 1874. 27027 1873 végén 4249 1874-ben 4208
1874. 26702 1875. 26908 1874 » 3863 1875 » 3911
1875. 25147 1876. 24509 1875 » 3024 1876 « 3005
1876. 22107 1877. 22107 1876 >, 3116 1877 » 3167
1877. 21166 1878. 't 1877 - 3226 1878 2
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nálunk is oly érezhető mérvben köszönt be, csak 1876-ban 
szállt némileg alá azoknak száma, de csak is azért, mivel bí
róságaink fokozottabb tevékenysége folytán évről-évre keve
sebb följelentési eset ment át a következő évre, de az egyes 
években beérkezett uj följelentések száma 1873— 77-ig folyton 
folyvást emelkedett, igy volt

följelentés: 1873 1874 1875 1876 1877 1»'3peh»z
korábbiévb.való 26901 27027 26908 24509 22107 — 4794
az évben történt 40782 43635 44944 44071 47950 +  7168

összesen 67683 70662 71852 68580 70057 - f  2374
Bíróságaink fokozottabb erőkifejtését még világosabban 

tünteti fel azon körülmény, hogy azon följelentéseknek száma 
még jóval nagyobb mérvben emelkedett, melyek ugyanazon év
ben elintézve lettek, és pedig az emelkedés nemcsak absolut, 
hanem viszonylagos is; igy az évi följelentésekből:

elíntéztetett elintézetlenül maradt
vizsgálati eljárás \ izsgalati

összesen ° / ° /meginditása nélkül eljárás mellett /  0 / 0
1 8 7 3 . 2 8 9 3 3 6 2 7 9 3 9 1 7 2 5 7 .88 2 8 5 1 1 4 2 .1 2

1 8 7 4 . 4 2 4 3 3 9 7 1 7 4 3 9 6 0 6 2 .22 2 6 7 0 2 37-78

1 8 7 5 . 4 4 3 4 4 2 2 8 1 4 6 7 0 5 6 5 .00 2 5 1 4 7 35.00
1 8 7 6 . 3 0 2 6 4 3 4 4 7 4 6 4 7 3 6 7 .77 2 2 1 0 7 32-23

1 8 7 7 . 3 4 2 0 4 5 4 7 1 4 8 8 9 1 69-79 2 1 1 6 6 30-21

Tehát az elintézett följelentéseknél az arányviszony 
1877-ben 1873-hoz képest közel 12°/0-nyi emelkedést, az el
intézetlenül maradtaknál ugyanily arányapadást mutat, vagyis 
közel l2°/0-nyi javulás állott be.

Az eljáró bíróságok nagyobb erélyére továbbá még azon 
körülmény is mutat, hogy az általános följelentésekből évről- 
évre nagyobb arányszázalék jut ki azoknak, melyek valóság
gal bűnvádi tárgyalásra vezettek, melyek ennélfogva nem vol
tak egészen alaptalanok, nem teljesen indokolatlanok, igy:

bűnvádi tárgyalásra vezetett
1873. összes 67683 följelentésből 18374 vagyis 27-15 °l
1874. » 70662 19750 » 27.95 »
1875. » 71852 » 20931 » 29-13 »
1876. » 68580 » 22410 » 32-68 »
1877. 70057 22103 « 31.55 »
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De máskép áll a dolog, hogyha csak azon följelentése
ket veszszíik tekintetbe, melyek vizsgálati eljárás megindításá
val lettek elintézve, főleg ha az elintézés módját és eredmé
nyét veszszük fontolóra, akkor csakugyan mind az öt évi kimu
tatásokból egyaránt kitűnik, hogy alig felerésze a vizsgálatilag 
elintézett följelentéseknek eredményezett tényleges bűnvádi 
eljárást, a másik felerésze a nyomozásoknak, hol a tényálla- 
déknak teljes hiánya, hol a bűntett vagy a tettes ki nem pu- 
liatolhatása miatt, hol végre az esetnek más bírósághoz való 
áttétele vagy más vizsgálatba való beolvasztása folytán nyert 
véget; oly eredmény, mely a bűnvádi nyomozás komoly czéljá- 
val semmi arányban nem áll és csakugyan szomorú illustra- 
tiója a náluuk nagyobb mérvben, mint másutt előforduló vá- 
dolgatási hajlamnak, mi ellen még a bíróságok erélyesebb el
járása sem képes óvszerül szolgálni, a munkaerő- és időben 
nagy pazarlás, melyet ily alaptalan gyanusitás, vagy ered
ménytelen nyomozás okoz, e tekintetben is jellemzi nemzetün
ket, melynek különben is a tékozlás egyik sajátlagos gyenge
sége. Hogy pedig ez irányban a legutóbbi időben sem mutat
kozik javulás, sőt hogy még rosszabbodott a viszony, főleg a 
minden tényálladék nélküli alaptalan följelentéseknek évről- 
évre mind általán mind viszonylag mutatkozó sajnos emelke
déséből félreismerhetlenül tűnik fel, igy :

végződött
a vizsgálatilag tényálladék hiánya tettes ki más biró- össze- bűnvádi 

elintézett miatt 0 / nem pu- 0 / ságlioz át- 0 /  seu tárgya- 0 j
/ o hatolása / o tétel miatt / o lássál / ü

1873. 36279 följelentésből 8994 24.,„ 5877 16.»0 3 0 3 4 8.36 49.36 1 8 3 7 4 5 0.sl
1874. 39717 » 9249 23.28 7728 19.Oo 2990 7.53 49.8, 19750 50.,9
1875. 42281 10329 2 4 .„  7 6 2 4 18.03 3 3 9 7 8.03 5 0.)a 20931 49.61
1876. 43447 12070 27.7S 6845 15.76 2122 4.s9 48.42 22410 51.58
1877. 45471 12797 28 .,, 7865 17.2S 2706 5.9B 51.38 22103 49.6a

Valamint négy év előtt, úgy a legutóbbi évek adatai 
után ma még inkább felsohajthatunk, mennyi hiábavaló idő 
és pénzfecsérlés, mennyire lassíttatik ez által az igazságszol
gáltatás menete, mily sajnos mérvben ásatik alá úgy a közbi- 
zodalom, mint a birói tekintély, mennyi egyéb teendőiktől vo
natnak el ez által a birói közegek és igy mennyi fontos társa
dalmi és államérdek sértetik az ily könnyelmű eljárás által. Ma 
támaszkodva öt évi tapasztalásra, még nagyobb jogosultsággal
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állíthatjuk, hogy a bűnvádi följelentések ügye individuális és 
administrativ érdekek szempontjából sürgősen igényel oly re
formot, mely midőn egyrészt a teljesen alaptalan följelentések
nek útját szegi, másrészt a bűntényt nyomban követő szigorú 
igazságszolgáltatásnak szabad és lehető gyors lefolyását képes 
legyen biztosítani. Ezt elvárjuk a jelenleg tanácskozás alatt 
levő és nemsokára a legislativa elé kerülő büntető törvényke
zési javaslattól. Valamint a már törvény erejére emelkedett, 
de még életbe nem lépett uj büntető törvénykönyvünktől mél
tán elvárjuk, hogy egyrészt a büntettek és vétségek szabato- 
sabb értelmezése folytán, másrészt Magyarország Királyhágón 
iimeni és túli területére való kiterjedésénél fogva nem fog 
többé statisztikai kimutatásainkban azon visszásság észlelhető 
lenni, mint jelenleg, midőn gyakran ugyanazon bűnös cselek- 
vény. mint péld. a tiltott nősülés, az izgatás, jelesen a nemzeti
ségek elleni izgatás hol vétségnek, hol bűntettnek minősítve 
jelentkezik: a Királyhágón túl eddig még az osztrák büntető 
törvény lévén érvényben.

A  vizsgálati fogságban volt egyének irányában az öt évi 
időközben helyet nyert eljárás csak annyiban mutat némi javu
lást, bogy azoknak számaránya, kiknek fogsága az év folyamá
ban véget ért, valamivel emelkedett, szemben azokéval, kik az 
év végével fogva maradtak, a mi következő összeállításból 
tiinik k i:

volt vizsgálati fogság- az év folyamában megszűnt a 0 /  fogva maradt 0 / 
ba í fogság / o  az év végével o

1873. 23487 szem ély 19238 szem élyre nézve vagy 81.93 4249 vagyis 18.07
1874. 24782 » 20839 » » » 84.36 3863 » 15-64
1875 .22432  » 19408 » » » 86.52 3024 » 13.,1S
1876. 19981 » 16868 » » » 84.40 3116 » 15.60
1877. 22147 » 18911 » » » 84.94 3236 » 15.06

tehát az 1874—77-diki évek végén 3—5 százalékkal kevesebb 
személy maradt fogva, mint az 1873-iki év végén, ami kétség
kívül némi jobbrafordulást jelez, a vizsgálati eljárásban: csak
hogy ez a javulás nem sokat jelent, ha azt veszszük tekintetbe, 
hogy miképen végződött a vizsgálati fogság és meddig tartott 
az, már pedig:
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elbocsátás által halállal szökéssel a büntetés
fugán a t ősi- 0 
tása folytán /folytán /  0

1873. a 19238 k“ ö' r ' j f f 11 ‘  10618-nál 55 .,, 170 0.s8 60 0.M 8390-nél 43.,,

ez egész öt évi időközben tebát évről-évre jóval több mint 
fele részénél a vizsgálati fogságban levőknek, a fogság az által 
ért véget, mivel a letartóztatott személyek egyszerűen elbo
csáttattak és pedig bol a vizsgálat folytában vagy annak meg
szüntetése folytán, bol bizonyítékok elégtelensége miatt fel
mentő, hol végre teljes büntetlenségi ítélet következtében, 
holott alig több mint két ötöd hagyja el évenkint a fogságot 
büntető Ítélet folytán; mert az öt évi átlag szerint minden 
egyes évben 54.57°/0-nál a vizsgálati fogság elbocsátással, 0.34 
°/0-nál halállal, 0.23°/o-nál szökéssel, és 44.66°/0-nál a büntetés 
foganatosításával végződik a fogság, pedig ez arányviszony
nak legkevesbbé sem felel meg amaz arányviszony, mely a vizs
gálati fogság tartamára nézve észlelhető, mert ugyanazon öt 
évi átlag szerint a fogság csak 47.6g°/0-nál nem tartott tovább 
egy hónapnál, ellenben 51.34°/0-nál egy hónapon túl terjedt, 
sőt 8°/0-nál félévnél hosszabbra nyúlt a letartóztatás és e te
kintetben újabban csak annyiban mutatkozik némi javulás, 
hogy az egy éven túl terjedő vizsgálati fogságra nézve folytonos 
csökkenés tapasztalható, azoknak száma, kik egy évnél tovább 
vizsgálati fogságban letartóztatva maradtak 558-ról 1873-ban 
263-ra szállt alá 1876-ban, de 1877-ben megint némileg emel
kedett 313-ra; mindamellett ez utolsó évben is, szemben az
1873-diki évvel, egy és egynegyed százalékkal kevesebb fo
golyra nézve nyúlt ki letartóztatásuk egy évnél hosszabb időre; 
jóllehet még mindig sajnos jelenségnek mondható, hogy még 
az utóbbi öt év átlaga szerint is nálunk egyre-másra évenkint 
1545 személy egy féléven túl fetreng merőben vizsgálati fog
ságban, mennyi idő és munkaveszteség, mennyi lelki gyötrelem 
a nem vétkesnek talált, mennyi időpazarlás és büntetéshaloga
tás a vétkesnek bizonyult egyének irányában! Az öt évnek 
ebbeli adatai következő absolut és viszonylagos számokat tün
tetnek fe l; a vizsgálati fogság :

1874. 20839 »
1875. 19408 »
1876. 16865 »
1877. 18911 -

» 10749 » 51.c0 129 0.C1 5 2 0.25 9909 » 47.64
10384 » 53.5 , 7 0 0.35 3 6 0 .,„ 8918 » 45.s5

9462 » 56.10 60 0.s6 32 0.19 7311 s> 43.35
10678 » 56.4G 95 0 .5, 36 0.J9 8102 » 42.84
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1873. 1874. 1875. 1876. 1877.
e(ryénnél0/o egyénnél°/o egyénnél0/!) egyénnél°/o egyéunél°/o 

1 lión túl nem  terjedt 9 1 4 0  4 7 .51 9 5 4 6  4 5 .81 9 3 9 6  4 8 . 8 0 4 5  4 7 .70 9 2 4 0  4 8 .s, 

1 —  3 h ó ig  tartott 5 4 0 7  2 8 .lt  6 7 6 6  3 2 . , ,  6 1 9 7  3 1 .93 5 7 3  9 3 4 .03 5 9 6 4  3 1 .5i

3 —  6 »  s> 2 7 1 8  1 4 .13 2 6 2 0  12.58 2 2 5 2 11.60 2 0 9 2 1 2 .4o ‘- 4 2 3  12 .»,

6 h ótó l egy évig  tart. 14 1 5 7 .36 1 3 9 3 6 .es 1 1 3 6  5 .85 <26 4 .3i 97 1  5 „ 3

egy évnél tovább »  5 5 8  2 .9o 5 1 4  2 .46 4 2 7  2 .a0 2 6 3 1 .56 3 1 3 l . e5
együtt 1 9 2 3 8  2 0 8 3 9  1 9 4 0 8  1 6 8 6 5  189 1 1

Az évi följelentések nagy számához képest természete
sen jelentékeny a pei-befogattak száma is.

A  valamely bűntett vagy vétség miatt perbefogott sze
mélyek száma, a szóban levő öt évi időközben, az egy 1874-iki 
évet kivéve, folytonos apadást tanusít, a mi mindenesetre örven
detes jelenségnek veendő, és még örvendetesebb amaz észlelet, 
hogy az év végén perbe fogva maradt személyek száma 
nemcsak általán véve, hanem viszonylagosan is évről-évre és 
pedig alig szembetűnő arányban száll alá, a mi kétség kivül első 
sorban törvényszékeink részéről ez irányban kifejtett nagyobb 
ügybuzgalomnak köszönhető.

E tekintetben a hivatalos kimutatások szerkesztésében 
is jóval helyesebb az eljárás, miután az egy évről a másik évre 
megmaradt perbefogottak számeredményében korántsem mu
tatkoznak oly eltérések, minőket a nyomozó eljárásra nézve 
fentebb jeleztünk, sőt az utóbbi évek kimutatásaiban teljes 
összhangzás constatálható. Hány személy lett az utóbbi öt év 
mindegyikében perbefogva, és hány ellen végeztetett be a bűn
vádi eljárás, hány ellen nem, következő összeállításból tűnik k i:

a perbefogottak a bűnvádi tárgyalás az év  az év végén perbefogva
száma általán végén befejeztetett maradt

1873. 48818 33837 egyénre nézve 69.27%  15011 szem. 30.73°/o
1874. 50654 37757 » » 74.54 » 12897 » 25.4e »
1875.48969 37054 » » 75.66 » 11915 » 24.34 »
1876. 46949 35086 » » 74.73 » 11863 » 25.27 »
1877.46671 35471 » » 76.uu » 11200 » 24.00 »
átlag 48118 35841 74.03 12577 25.^

De ha mindjárt 1877-ben 3811 személyijei kevesebb is 
maradt azon éven túl perbefogva, mint 1873-ban, ha mindjárt 
továbbá azoknak számviszonya az összes perbefogott szemé
lyek számához 6.73°/0-al javult is, mégis elég sajnos, hogy még
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az utolsó 1877-diki évben is 11,200 személyre nézve, kik ez 
évben bűnvádi tárgyalás alá vonattak, a tárgyalás nem vala 
befejezhető.-Mert ha meggondoljuk, mint már négy év előtt 
szerencsém vala megjegyezni, hogy eltekintve a positiv hátrá
nyoktól, melyeket a törvényhozás a vád alá helyezéssel egybe
köt, mennyi bajt gördít az élet azok elé, kik, habár talán egé
szen ártatlanul, criminalis perbe vonattak; ha meggondoljuk, 
hogy mennyi keserű perczet szül a vád alá helyezés, főleg azon 
esetben, a midőn merő gyanú a vádemelés alapja, akkor meg
érthetjük, mi az, hogy nálunk még az utóbbi öt év átlaga sze
rint is évenkint 12577 ember, vagyis az átlagosan évenkint 
perbefogottak 25.97°/0-a, meglehet nagyrészt ártatlanul, egyik 
évről a másikra marad a bélyegező vád súlya alatt, csupán 
azért, mert a biróságnak nincs elég ideje és módja ugyanazon 
év folyama alatt akár meggyőződve a vád alaposságáról, a 
vétkest a kiérdemlett büntetéssel megfenyíteni, akár kiderit- 
tetvén a vád alaptalansága , a nem vétkest az igazságtalan 
megtámadás ellen védeni, sértett becsületét mielőbb rehabi
litálni.

Igaz ugyan, hogy mint szintén már négy évvel ezelőtt al
kalmam vala megjegyezni, nem csekély része az évenkint ki
mutatott perbefogottaknak csak az év utolsó hónapjaiban kerül 
vád alá, és igy természetes, hogy ügyök még ugyanazon évben 
nem intézhető el, de ha a két utolsó hónapnak jutalékját 
figyelmen kivül hagyjuk is, még mindig elég jelentékeny azok
nak száma, kik irányában az évben nem lett befejezve a bűn
vádi tárgyalás, bár az hosszabb időn át folyt ellenök. Sőt ha 
azt veszszűk, hogy az utolsó három évben a perbefogottak álta
lános létszáma leginkább annálfogva szállt alább, mert évről- 
évre kevesebb ment át az előbbi évből a perbefogva maradtak 
közűi, akkor bíróságaink fokozatos munkássága csakis relatív 
becscsel bír, mert az absolut számokat tekintve, a három utolsó 
évben határozottan csekélyebb az ügyködési eredmény, mint 
volt 1874-ben, midőn 37757 személy irányában fejezte
tett be a bűnvádi tárgyalás, mig 1875-ben csak 37054-re,
1876-ban 35086-ra és 1877-ben 35471-re nézve végeztetettbe 
a tárgyalás; tehát a bírósági működés általános számokban 
mérve, legújabban inkább hanyatlást, mint emelkedést tüntet
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fel, mi talán az előfordult bűnvádi esetek nehezebb volta által 
némileg ellensúlyozva lehet, de koránt sincs teljesen kiegyen
lítve, főleg miután nálunk, mint jobbára másutt is, az évenkint 
előfordulni szokott bűnvádi esetek minőségökre nézve nem 
igen változnak, mint ezt még alantabb alkalmam lesz tüzete
sebben megmutatni.

Mindamellett azt találjuk, hogy, tekintve a büntettek 
egyes kathegoriáit, az évenkint perbe fogva maradni szokott 
személyek számarányában nagy változatok mutatkoznak az 
egyes évek közt, de csakis oly bűntettekre nézve, melyek iránt 
aránylag csekélyebb a perbevontak általános száma; köztudo- 
másos dolog lévén, hogy minél kisebb valamely összeg, annál 
érzékenyebb annak százalékos számviszonya is, mint ellenben 
azon bűntettekre nézve, melyek miatt tekintélyes szánni sze
mély szokott évenkint per alá vonatni, jóformán e tekintet
ben is egyenlő arányviszonyok észlelhetők a szóban forgó 
quinquenníum egyes éveiben, ami következő, az 1877-ikiévre 
vonatkozó összeállításból derűi ki legvilágosabban; ugyanis 
1877-ben:

perbe volt az év végén öt évi öt évi Öt évi
Cl o u n i e n  1161)16 fogva általán perb. :fog. maradt átlag minimum maximum

általán o jQ °/o

államkötelék ellen 1 7 9 7 5 4 2 .o o 14.9 6 2-os és 42 -0 0

közintézkedések » 8 5 4 1 1 8 6 0 21-78 2 1 .7 3 21-78 » 30-02

vallás és közerkölcs. 1 0 3 4 3 3 1 3 2  oi 31-00 2 8.31 » 33-78

emberi élet ellen 2 6 5 4 5 3 0 2 0 .o o 23-17 2 0 .00 » 27-46

testi épség » 8 1 9 7 1 9 1 3 2 3 -3 4 25-06 2 3 -3 4 » 2 6 . , 2

személyes szabadság 6 3 1 2 19-05 28-49 4 .5 5 » 7 6.19
becsület ellen 2 7 9 5 3 1 8 .g8 29-27 18-98 « 38.12
vagyon » 2 5 4 7 3 6 3 7 6 25.Q0 2 6 .9 1 24-59 » 32.52
vétség miatt 2 5 1 5 0 20.00 2 3 .5 2 13.70 » 42.02

összesen 46671 11200 24.00 25.97
A  becsületsértések eseteiben újabban mutatkozó arány

javulás mindenesetre örvendetes jelenségnek veendő, e téren 
csakis gyors, erélyes eljárás lévén képes némi gátul szolgálni 
az önelégtétel ellen, mely amugyis népünk alsóbb rétegeiben 
különféle erőszakoskodás alakjában; felsőbb rétegeiben pedig
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a valóságos társadalmi kórtünetképen jelentkező párbajok 
alakjában elég szomorúan nyilvánul, ez utóbbi socialis baj 
nálunk még azon körülményben lelvén tápot, bogy a párvia
dalok birói üldözésében különösen enybe, elnéző eljárás ta
pasztalható, jóllehet abban is újabban némi javulas mutatkozik, 
az a miatt perbefogva maradók számai kissebbedésével növe
kedvén az a miatt elitéltetni szokott személyek száma, igy 
_párviadal bűnténye miatt

perbefogatott az év végén perbe
fogva maradt

büntelennek 
talál tát ott

elítéltetett

1 8 7 3 . 5 5 — ------

1 8 7 4 . 1 7 1 0 2 5

1 8 7 5 . 1 1 3 5 3

1 8 7 6 . 1 5 2 9 4

1 8 7 7 . 11 2 — 9

De még az utolsó években is fölötte magas azoknak 
számaránya, kik a közerkölcsiség ellen irányzott merénylet 
miatt perbefogva hagyatnak, az ötévi átlag szerint 31.60, sőt
1877-ben 32.01°/0, mi annál szomorúbb, minthogy épen a köz
morál érdekében e téren legszükségesebb a gyors és erélyes 
megtorlás, leginkább ebben találhatván a társadalom a kívánt 
oltalmat az efféle nem nyomor és Ínségből fakadó, s megfer- 
tőztető természetűknél fogva könnyen járványos jelleget öltő 
törvényszegések ellen.

Ha azt kutatjuk, hogy hazánkban hány lakóra esik egy 
perbefogott, bogy mikép változott a viszony az utóbbi öt év
ben, és hogy miképen áll e tekintetben Magyarország szem
ben akár Ausztriával, akár Európa egyéb államaival, meg
vallom nem csekély nehézségekbe ütközünk. Már magában véve 
eme saját osztalékunk kiszámítására nézve azon nehézség forog 
fenn hogy országunk népszáma nincsen úgy megállapítva, hogy 
a születéseknek a halálozások fölötti többletéből kiszámított, 
évi növedék vagy apadáshoz sok szó ne férne, abban a be- és 
kivándorlásból származó néphullámzás egészen figyelmen ki
vül hagyatván; de továbbá hibás eljárás, ha a perbefogott sze
mélyek száma ugyanazon év végére kiszámított lakószámmal 
vétetik egybe, arra szükséges lenne ugyanazon évnek népes
ségi átlagát kideríteni és ahhoz mérni a perbevont egyének 
számát, vagy legalább is a megelőzött év végén talált népszá
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mot kellene mérvül használni, nem pedig úgy mint országos 
statisztikai hivatalunk, mely ezeu viszony kiderítésénél saját- 
szerü kényelmes modort követ, minden évben ugyanazt a szá
mot vevén fel alapul, igy 1874-ben, 1875 és 1876-ban állan
dóan 13,579,129 lakót vesz fel, és kihozza, hogy 1874-ben 268, 
a reá következett 1875-diki évben 280 és 1876-ban 290 lakóra 
jött volna egy perbefogott, holott hivatalos évkönyvének 
ugyanazon évi folyama egyik-másik füzetében Magyarország 
népességét Fiúmén kivül a népmozgalmi adatok fonalán 1873 
végére 13,417,304 lélekkel, 1874 végére 13 418,020, 1875 vé
gére 13,525,459 és 1876 végére 13,670,624 lélekkel mutatja 
ki. Ép oly kényes ebbeli jutalékunknak akár az osztrák, akár 
a külföldivel való összehasonlitása, mert a különböző bűnvádi 
eljárások folytán a számok nem homogen-természetüek és igy 
egybe sem vethetők, és én nagyon elhibázottnak tartom, hogy 
ama statisztikai kézikönyvben, mely a magyar és az osztrák 
statisztikai hivatal közreműködése mellett a múlt év másod 
felében megjelent és jóformán hiteles forrásnak szokott tekin
tetni, jóllehet, zárjel közt legyen érintve, számos oly adatokat 
tartalmaz, melyek épen nem azonosak ugyanazon a magyar 
stat. hivatal egyéb közleményeiben foglaltakkal, a magyar
országi vádlottak teljes száma fel van véve, mig Ausztriára 
nézve az ott a nyomozó és büntárgyalási eljárás közt fenforgó 
teljes elkülönzésnél fogva csakis azon vádlottak száma van 
fölvéve, kik az u. n. Erkenntnissverfahren alá vonattak, és igy 
természetes, hogy a bűntett vagy vétség miatt perbefogott sze
mélyek száma Magyarországban vagy épen a magyar biroda
lomban annyival túlhaladja az osztrák államét, hogy például: 

Ausztriában Magyarországban Magyarbirodalomban
1873-ban 44688 48848 52609
1874-ben 35097 50654 56311
1875-ben 37987 48969 53817
perbefogott van kimutatva. Ha az 1877-ben, mint a rendelke
zésre álló kimutatások utolsó évében bűntett vagy vétség miatt 
Magyarországban perbefogottak számát (t. i. 46671) az 1876. 
év végére a statisztikai hivatal által kiszámított 13,670,624 
főnyi népességünkhöz arányítjuk, minden 292 lakóra egy per
befogott jön; ha pedig csak azoknak számát veszszük tekintetbe,
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kik irányában a bűnvádi tárgyalás az év folyamában befejezve 
lett (35471) akkor 385 lakórajön egy ily perbevont személy; 
mindenesetre az egyik és másik esetben is oly jelentékeny 
contingens, mely elég szomorú illustratiója büntetőügyi viszo
nyainknak, mivel Ausztriában ugyanaz évben csak 536 lakó 
után számíttatott egy vádlott, pedig ott ez év az utolsó quin- 
quenniumban a legkedvezőtlenebb ; 1876-ban 545 lakóra,
1875-ben 562-re, sőt 1874-ben csak 603-ra számíttatván egy 
bűntett vagy vétség miatt vád alá került.

A  bűnvádi tárgyalás eredményében kétségkívül vissza
tükröződik a bíráskodásnak nagyobb-kisebb sikere. A  jogérzület 
megszilárdulásával, a bírósági szervezet meggyökereztével, az 
igazságszolgáltatás körűi szerzett tapintatosság általános el
telj edésével, de kivált az előleges nyomozási eljárásnak javul- 
tával és a bizonyitéki elméletnek szerves, egészséges kifejtésé
vel mindinkább ritkulnak a fölmentéseknek, jelesen a bizonyí
tékok elégtelensége miatti fölmentéseknek esetei, ritkulnak az 
ítélet előtti elhalálozás, valamint a szökés esetei; ellenben év
ről-évre emelkedik számaránya azoknak, a kik a perbefogottak 
közül tényleg elítéltetnek. Mert a hol a perbefogás körüli ko
moly, higgadt eljárással párosul szigorú ugyan, de igazságos 
ténynyomozás és azt époly szigorú, mint a bíráskodás magasz
tos feladatától áthatott fenyitő tárgyalás követi, ott nem a 
fölmentésben, hanem a törvényszegés megtorlásában nyilvánul 
az igazságügyi szervezetnek, a társadalmi igényekhez mért 
megfelelő volta.

Ha az előttünk fekvő öt évi időköznek kimutatásain vé
gig megyünk, e tekintetben kevés változás mutatkozik ; a bün
tető törvénykezésben semmiféle szerves intézkedés nem nyer
vén időközben helyet, a csekély javulás, mely az utóbbi évek
ben az egyik vagy másik irány felé észlelhető, csakis bírósá
gaink gyakorlatiabb eljárási modorának és a közerkölcsiség 
körüli fogalmakban nálunk is mindinkább meghonosodó tisz- 
tultabb nézeteknek némi szüleménye. Különben mind az öt 
évben úgy az absolut, mint a viszouylagos számokban oly egy
formaság, oly egyenlőség mutatkozik, hogy a szabad cselekvő
ség e tei’én másutt is uralkodó szabályosság nálunk is elég 
sajnos mérvben jut kifejezésre, mely csak akkor más, talán
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még szabályosabb, de egyúttal az igazságszolgáltatás feladvá
nyaival összbangzóbb képpé fog átalakulni, ba majd az uj 
büntető törvény és a még alkotandó büntető törvénykezés bí
róságaink vérévé fog válni.

Ha az 1873— 77-ig terjedő időköznek átlagát veszsziik 
és azzal a két utolsó évnek adatait egybevetjük, leginkább 
szembe tűnik, mily kevés különbözet létezik úgy az absolut 
mint a relatív számtételekben, ugyanis:

fölm entetett bizonyíték  elégtelenségéből 5 8 6 9 1 6.38 5 6 9 6 16.23 5 7 3 8 1 6 .,8

Számaránya a fölmentéseknek, melyek a bizonyítékuk elégtelen
sége miatt az utolsó öt éven át helyet nyertek, változatlanúl vala
mivel nagyobb 16°/0-nál, mig azon fölmentéseknek számaránya, 
melyek teljes büntetlenség folytán foglaltak helyet a két utóbbi 
évben, egy százalákkal csökkent és egyedül azon egy ténykö
rülményben mutatkozik némi jele büntető tárgyalásaink na
gyobb sikerének ; mindamellett más európai államokhoz mérve 
még a legutolsó éveknek ebbeli arányviszonya is feltűnő nagy, 
mert a mindkét osztálybeli fülmentések együtt véve, még min
dig 30.32°l0-al szerepelnek, mihez még azon esetek sorolandók, 
melyekben a tárgyalás egyszerűen beszüntetve lett, a mi nem 
egyéb, mint a vádlottnak fölmentesitése, ezeknek számbavéte
lével pedig afölmentések éjien 3 l.s6°\0-aljelentkeznek,mig ellen
ben Ausztriában azt találjuk, hogy ott e különben is annyival 
mérsékeltebb arány évről-évre inkább lejebb száll, igy például
1875-ben a fölmentések 19.1°/0-al, 1876-ban 15.9 és 1877-ben 
14.40/0-al jelentkeznek; Poroszországban pedig 11 — 13°/0, 
Francziaországban 19— 20, Olaszországban 22— 23, Belgium
ban 25— 26, Nagybrittaniában 27— 28 és csak Spanyolország
ban 30— 31 °/0 az évi fölmeutések számaránya.

Ha a fölmentések számaránya már magában véve nem 
csekély fontossággal bír, még fontosabb annak megvizsgálása,

1873— 77-ki 
á tlag °/o 1876. °/o 1877. o/0

büntelennek találtatott 
m eghalt Ítélet előtt 
m egszökött itélethozás előtt 
utaltatott más b íróság elé 
he lett szüntetve a tárgyalás 
elítéltetett 22783 63.5, 22592 64.39 23033 64.s3 

összesen 35841 35086 35471

5415 15.,i 4984 14.2a 5013 14.14
488 1.36 407 l . „  384 l . „ g

3 7 7 1.05 411 l . „  318 0.8S
686 1.91 633 l . s o  617 l . , «

223 0.62 363 1.0J 368 l . „ 4
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milyennek mutatkozik szemben az egyes bűntett-nemekkel, 
mert a felmentések, nyerjenek azok akár a bizonyítékok elég
telensége, akár büutetlenségi Ítélet folytán belyet, tekintve a 
vád alapját képző bűntényt, nem egyforma társadalmi kihatás
sal bírnak, természetesen, hogy mint már fennebb az évenkint 
perbefogva maradni szokott személyek számarányánál említve 
lett, a kisebb összegeknél mindég feltűnő nagyobb a százalékos 
viszony, mit nem szabad szem elől téveszteni, különben a fel
mentéseknél egyenlőbbek az öt évi számarányok, és nem tün
tettek fel oly szembetűnő különbözeteket, igy 187 7-ben:

perbefogott, kik felmen- öt évi öt évi öt évi
bűntett neme :  ellen a tárgyalás tetett átlagban minim, maxim.

befejeztetett o/0 o/0 o/Q oj0

az állam kötelék  ellen 104 43 4 1.34

dco 1 3.83 és 46.8 5
közintézkedések » 6681 2109 31.5B 36.6 6 31.56 » 42.25
vallás és közerkölesiség e l. 703 360 51 .20 54.30 51.1 5 » 58 .3 3

az em beri élet ellen 2124 615 28-35 28.90 26.01 » 31 .7 0
a testi épség » 6284 1627 2 5 .8 9 24.45 23.40 » 25 .8 9

szem élyes szabadság ellen 51 38 7 4.5o 59.40 3 7 . 5o » 7 4.50

a becsület » 226 133 58.85 5 4 .  42 4 5 .o o » 6 1.6 4
vagyon  » 19097 5795 30.34 3 1.21 29.42 » 32 .87

vétség m iatt 201 31 15.43 1 7 6 7 12.oo » 25.71

összesen 35471 10751

minél nagyobb tehát a perbefogottak száma, annál kevesebb 
ingadozás mutatkozik az egyes évek arányviszonya közt, és 
azért eltekintve azoktól, legkevesbbé sem mondhatjuk, hogy az 
utolsó évben vajmi tetemes javulás lenne észlelhető, szemben 
az öt évi átlaggal; sőt egyik-másik tekintetben a viszony újab
ban még rosszabbodott, igy az emberi élet elleni bűntett miatt 
perben állottakra nézve, kik irányában a fölmentések termé
szetesen legcsekélyebb arányban szerepelnek, az 1877-diki 
arányosztalék teljesen egyenlő az ötévi átlaggal, de a mi a sú
lyos testi sértéseknél egy egész százalékkal nagyobb az 1877-ki 
mint a quimpiennalis átlagjutalék, (t. i. 25,89°/0 szemben 
2‘t.450/0-al); szintúgy a becsületsértések eseteiben szembetűnően 
magasabb az 1877-diki mint az átlagos percentuátió (58.85°/u 
szemben 54.420/0-al, tehát -f- 4.43°/0), ami annál sajnosabb, mi
vel a becsületsértések körüli laza igazságszolgáltatásban akár 
erőszak, akár párbaj utján magoknak elégtételt szerzők, ebbeli 
cselekvényöknek ha nem is teljes igazolását, legalább némi 
mentségét vélik találhatni. A  közintézkedések, valamint a va-

M. TUD. AK AD . É R T . A  TÁRSAD. TU D . KÖRÉBŐL. 2
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gyou ellen intézett bűntetteknél némi javulás mutatkozik, az 
előbbieknél majd 5, az utóbbiaknál közel l°/0-kal kisebb a fel
mentési arány 1877-ben, mint az öt év átlagában; szintúgy a 
vallás és közerkölcsiség ellen irányzott bűntetteknél is közel 3°/0- 
nyi javulás észlelhető, jóllehet még az 1877-dik évi arány is 
jóval magasabb, mint az a közmorál szempontjából kívánatos 
lenne, ez évben még mindig 51.20°/0, tehát több mint fele a 
közerkölcsiség elleni bűntett miatt tárgyalás alatt volt szemé
lyeknek, hol a bizouyitékok elégtelensége, hol bűntetlenségi 
Ítélet folytán kikerülte a törvényszabta megtorlást.

Habár a közintézkedések elleni bűntények iránt bírósá
gaink részéről újabban kevesebb hajlam mutatkozik gyakoriabb 
fölmentésekre, mindazonáltal kívánatosnak látszik, hogy még 
az 187 7-iki arány is (t. i. 31.56°/0) jelentékenyen alább szálljon, 
nehogy azon kevés tiszteletérzet, mely a fennálló állami és tár
sadalmi közintézmények iránt népünkben található, még fél
reértett birói engedékenység által is némileg megingattassék. 
Ismételhetem e helyen, mit már négy év előtt megjegyezni 
alkalmam vala, hogy az igazságszolgáltatásnak mint az állam
szervezet egyik főtényezőjének nem az a rendeltetése, hogy a 
kezébe lerakott fontos állami érdekeket lanyha kezelés által 
veszélyeztesse, hanem hogy azoknak hű őrje gyanánt kellő 
szigorral járjon el mindazok irányában, kik tulhelyezkedve a 
társas összlét igényelte kötelmeken, bűnös kezekkel ingatják 
meg az államiét oszlopait.

Ha csakugyan az igazságszolgáltatásnak úgy, mint az or
vostudománynak az alkalmazandó gyógyeszköz mérvére nézve 
tekintettel kell lenni a bajnak forrására, akkor nálunk különö
sen nem szabad szem elől téveszteni, hogy a biintettesség egyik 
főforrása nem annyira az inség, a nyomor, mint inkább az 
indulatosság, népünk erőszakoskodásra való nagyobb hajlama, 
a szenvedélyek féktelensége és dulakodási viszketeg, ezek ellen 
pedig csakis a büntetőtörvényhozásnak szigora és annak szel
lemében működő bíróságoknak komoly eljárása szolgálhat 
némi óvszerül. Mert ha a büntető cselekvényeket három főcso
portra osztjuk, t. i. nyerészkedési vágyból számlázottakra, a hová 
tolvajság, rablás, sikkasztás esetei, különféle okmányhamisitások 
csalások, vétkes bukások, gyújtogatás és zsarolások számitha"
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tők; a második csoportba pedig ama bűntényeket soroljuk, 
melyeknek szenvedélyesség és erőszakoskodás a főrúgói, mint 
a közintézkedések elleni merényletek, gyilkosságok, emberölé
sek, súlyos testi sértések, fajtalansági büntettek, erőszakos kö
zösülések, házasságtörés, nőrablás és efféle, a közerkölcsök 
vagy a személyes szabadság ellen intézett merényletek, végre 
a harmadik csoportban azokat foglaljuk egybe, melyek politi
kai természetűek, mint a felségsértési, pénzbamisitási, közcsend 
és rendzavarási, meg izgatási esetek, vagy az illetők hivatalos 
állásából származnak, mint megvesztegetések, hivatalos hata
lommal való visszaélések; vagy egyéb okokból származnak, 
mint ujonczállitás előli szökés, hazárdjáték, becsületsértések 
stb., azt találjuk, hogy nálunk a nyerészkedési vágyból fakadó 
büntettek korántsem b Írnak oly domináló tulsúlylyal a merő 
szenvedélyességből származók felett, mint akár Ausztriában, 
akár egyéb európai államban, ugyanis ha az egy évben valósá
gosan eliltélt bűntettesek után csoportosítjuk a nálunk 
évenkint előforduló bűntényeket, akkor a két utolsó évben lett 
elitélve és pedig:

1876. 1877. Ausztriában
«lo °/o 1876. 1877.

nyervágyból indult büntettek m iatt 11759 52.15 12383 53 6S.36/o 71.6%
erőszakoskodásból » » 10318 45.67 10195 4 4 . 26 29.0 » 26.3 »
politikai és egyéb term észetű » 515 2.2S 455 1.3S 2., » 2., »

együtt 22592 23033
Nálunk tehát a merő szenvedélyből fakadó büntettek 16, egész 
18°/0-al nagyobb arányban szerepelnek minta Lajthán-túl, és 
azok közt, fájdalom, a súlyos büntettek, jelesen az emberi élet, 
testi épség, a személyes szabadság, és a közerkölcsök ellen irá
nyulok kiváló szerepet visznek, mint erre alkalmam leend még 
utóbb, midőn a bűntettesek személyi viszonyairól szó lesz, 
reámutatni.

Hogy az elitéltekre kiszabatni szokott büntetések mér
vében is bíróságaink részéről enyhébb felfogás észlelhető, azt 
már az 1873-diki adatok fonalán jelzeni alkalmam volt, és 
ez észlelet a négy reákövetkező év adataiban csak uj meg
erősítést nyer; a kérdésben levő öt évi időkör e tekintetben 
oly összevágó egyenlőséget tüntet fel, mintha csak egy kapta
fára verettek volna az egyes években kelt büntető ítéletek,

2*
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meg az absolut számok is ritka egyöntetűséget mutatnak fel, 
mi következő összeállításból tűnik ki legvilágosabban; lett 
elítélve:

az öt évi átl. szer. 1876. 1877.
halálra 27 vagyis O.120/i) 18 vagy. O.os”/o 34 vagy. 0 .jö°/o
é letfogytig l. börtönre 11 » 0.05 » 9 » O.04 » 13 » 0.0e »
10— 20 év ig  tartó » 129 » 0 .56 » 117 » 0 .52 » 124 » 0 .53 »
5 — 10 » » 303 » I .33 » 284 » 1.26 * 272 » l .J8 »
1— 5 » » 3618 » 15.S5 » 3729 » 16.5ü » 3537 » 15.se »
egy éven aluli 1869b » 82.09 18435 » 81.60 1 9 0 5 3 » 82.72 »

együtt 22783 22592 23033

Tehát minden egyes évben több mint négyötöde az elítélteknek 
egy évnél rövidebb börtönre lett elítélve, igaz, hogy Lajtbán 
túl is újabban ily enyhébb felfogás tért kezd nyerni, mert míg 
1871 és 72-ben csak 70°/0-ka a biintetésekuek egy éven aluli 
börtönre szólott, az utóbbi években a miénkhez hason arány
viszony honosodott meg, igy lett elitélve:

Ausztriában Magyar oszágon
1875. 1876. 1877. 1875. 1876. 1877.

halálra 0.3°/0 O.40,0 0.4°/o 0.15°/o 0.18°/0 0.|5°/0
5  éven túli börtönre 2.3 » 2., » 2.t » 1 .20 » 1-82 * 1-7? 5
1 egész 5  évig 14.7 »  14.5 »  1 3 .7 »  1 6 .26 »  1 6 .50 »  1 5 .36 >

1 éven alul 82.g » 83.0 » 83.s » 81.39 » 81.60 » 82.72 »
Hogy a halálbüntetés nálunk ritkábban mondatik ki ité- 

letileg, mint a Lajtlián-túl, azon a humanitás szempontjából 
csak örülhetünk, és még örvendetesebb, hogy a halálitéletek 
mind Lajtbán innen, mind túl csak felette ritkán, évenkint reu- 
desen csak egy-két esetben szoktak ‘ tényleg végrehajtatni, fe
jedelmi kegyelem azt rendesen börtönbüntetésre változtatván 
á t; a párhuzam e tekintetben Magyarország és Ausztria közt 
a következő:

Magyarországban Ausztriában
halálra ítéltetett kivégeztetett halálra Ítéltetett kivégeztetett

1874. 28 1 87 2
1875. 36 2 92 3
1876. 18 1 122 2
1877. 34 3 114 1
Másrészt azt tapasztaljuk, hogy birói orgánumaink

súlyosabb büntettek megbirálásában mind nagyobb szigort
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kezdenek alkalmazni, legalább a szándékos gyilkosság esetei
ben évről-évre aránylag kevesebb Ítéltetik el egy éven aluli 
börtönre, igy:

halálra 1 év. felüli 1 év. aluli 
börtönre

1873. 253 elit.gyilkos közül 7.5°/0 59,7°/0 32.8°/0 lett elitélve
1874. 294 » » » 8.9 » 56.4 » 34.T » «
1875. 276 » » » 13.J » 59.4 » 27.B » «
1876. 211 » » » 8.0 » 62.5 » 28.9 » «
1877. í? 10 » » » 14,j » 59.0 » 26.3 » «

Kevesbbé lehet ezt tapasztalni az emberölés, gyermekki-
tevés, magzatelhajtás vagy gyermekgyilkolás eseteiben, és 
még kevesbbé a súlyos testi sértések eseteiben, sőt épen e bűn
tények irányában a legújabb időkig oly enyhe biráink büntető 
működése, hogy kénytelen vagyok ismételni, mit erre vonatko
zólag négy év előtt megjegyeztem, hogy t. i. vagy amaz esetek 
legtöbbjeiben, melyek hivatalos kimutatásainkban mint sú
lyos testi sértések minősítve jelentkeznek, nem lehetnek igazán 
súlyos testi bántalmazások, vagy bíróságaink azokkal szemben 
nem állanak komoly feladatuk magaslatán, mert egy éven aluli 
börtönbüntetés, ha csakugyan súlyos testi sértés forgott kér
désben, semmikép sincs arányban akár a sértett félre háruló 
magán megkárosodással, akár az ily bűntények tömegességé
ből a társadalomra támadó veszély nagyságával; pedig ebben 
legújabban sem tapasztalható legkisebb javulás sem, így az öt 
évi átlag szerint a bűntett miatt elitéit 4521 személy közűi 
4127 vagyis 91.3°/0 egy éven aluli börtönnel lakolt, sőt 1877- 
ben ennél még nagyobb percentuatio tapasztalható, ez évben 
4434 elitéit közűi 4104. tehát 92.5°/0 ily enyhe büntetéssel 
illettetvén meg, csoda-e ha nálunk a különben is szerfelett nagy 
száma a merényleteknek nemcsak hogy nem csökken, hanem 
még egyik-másik évben az átlag fölé emelkedik, vagy legalább 
is sajnos stabilitást mutat; igy el lett ítélve súlyos testi sértés 
miatt 1873-ban 4604 személy, 1874-ben 4216,1875-ben4486,
1876-ban 4869 és 1877-ben 4434 ; világos jeléül annak, hogy 
a megtorlásnak eddigi mérve’nem birt kellő lélektani hatálylyal, 
nem szolgál elijesztő szerűi hason merényletek elkövetésénél. 
Szintoly enyhe elbánás mutatkozik azok irányában, kik a köz
hatósági orgánumok tekintélyének aláásására vezető büntet
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tek miatt vád alá szoktak helyeztetni, igy az öt évi időkörben 
erőszakos ellenszegülés, zendülés, nyilvános erőszakoskodás, 
veszélyes fenyegetés és a közhatóságok tekintélyének megsér
tése miatt átlag évenkint elitéit 1576 egyén közűi 1486 vagyis 
94.2°/o nem találtatott súlyosabban megfenyitendőnek egy éven 
alúli börtönnél, látszik is annak eredménye ama folytonos szám
növekvésben, mely az e merényletek miatt évenkint elitéltetni 
szokott bűntettesek részéről sajnos mérvben észlelhető, igy a 
fenn elemezett bűnös cselekvények miatt 1873-ban 1534 sze
mély, 1874-ben 1589, 1875-ben 1626, 1876-ban 1486 és 1877- 
ben 1647 egyén lett elitélve.

Hogy a vagyon ellen intézett vétkes cselekvények meg- 
fenyitésében is birói közegeink részéről kisebb mérvű szigor 
szokott kifejtetni, talán előbb megbocsátható, sokszor oly bűn
esetek vonatván büntető eljárás alá, melyek bol a tárgy cse
kélységénél, hol a fenforgó enyhítő körülményeknél fogva nem 
involválnak oly államveszélyeztető természetet, mint a fennebb 
említett törvényszegések, jóllehet e téren is a büntetlenségnek 
inkább mint valódi megtorlásnak természetével biró tulmérsé- 
kelt büntetések a szokásbeli biintettesség hajlamát és azzal a 
törvényszegéseknek társadalom veszélyeztető jellegét inkább fo
kozzák, mintsem hogy mérsékelnék; erre az öt évi időkör adatai 
szóló bizonyítékot szolgáltatnak, ugyanis a vagyon ellen inté
zett büntettek miatt átlagban évenkint 12488 elitéit közűi 
10096 vagyis 80.84°/0 egy évnél rövidebb tartamú börtönre lett 
elitélve; ha már most az e kathegoriába eső egyes büntető 
cselekvényeket külön veszszük tekintetbe, azt találjuk, bogy 
azok, melyek az átlagnál nagyobb percentuatiőt mutatnak, 
nagyobb gyarapodási hajlamot is tanúsítanak, igy a tolvajság 
miatt átlag egy-egy évben elitéit 9583 közűi 7795 tolvaj, 
vagyis 80.30°/0, ellenben a sikkasztás vagy csalás miatt átlag
ban elitéit 1978 egyén közűi 1706 csaló, vagyis 86.250/o, a ha
mis vagy vétkes bukás miatt elmarasztalt évi 7 5 közűi 68, 
vagyis 90,B0°/0 fenyíttetvén meg egy éven aluli börtönnel, az 
előbbeniek a quinquennium egyes éveiben nem mutatnak foly
tonos emelkedést, hanem inkább egyenlő hullámzást, de igenis 
mutatnak és pedig az 1877-diki évet kivéve, határozott és cons- 
tans növekedést a csalás vagy sikkasztás és hamis bukás miatt
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elítéltek, a mi a következő összevetésből félreismerhetlenül tű
nik k i; elitéltetett:

tolvajság
miatt

csalás vagy sikkasztás 
miatt

hamis vagy vétkes 
bukás miatt

1 8 7 3 . 8 9 2 8 1 6 2 6 2 9

1 8 7 4 . 1 0 9 3 5 1 9 2 1 3 1

1 8 7 5 . 9 9 3 5 2 2 0 4 8 7

1 8 7 6 . 8 5 0 2 2 2 5 8 1 1 8

1 8 7 7 . 9 6 1 8 1 8 8 1 1 0 9

Nem világos újj mutatás-e ez. nem biztos mérve-e ez a használt 
gyógyeszközöknek a többiekhez való psychologiai kihatásnak 
megbirálására? Igaz, hogy a vagyonbiztosság, a tulajdon szent
sége, az üzleti életben való jólelküség és igy a vagyonbeli jo 
gok tiszteletbentartása biztosabb és gyorsabb direct úton el
érhető, részint a közgazdasági viszonyok javultával beálló álta
lános jólét utján, részint helyes nevelés által előteremtendő 
általános jogérzület folytán, de nincs tagadás benne, hogy az 
előforduló jogsértéseknek komoly, szigorú megtorlása nélkül, 
valamint a jogérzület, ha még oly szilárd, úgy az általános 
jólét, ha még oly terjedt is, nem képesek a bűnös indulatoknak 
és jogsértési hajlamnak biztos gátat vetni. A  social bajok or
voslásában a jog- és igazságszolgáltatásnak egyenértékű és ha- 
sonliatályu feladat jutott ki a törvényhozás és az állam köz
igazgatásával, mig az utóbbi praeventiv és jobbára indirect 
úton, addig az előbbi repressiv úton van hivatva segíteni a tár
sadalmi viszályokon, kiirtván az organismus megrázkódtatására 
ható kóranyagot, megszüntetvén a lázas állapotot a forrás 
eltávolításával, mely azt szüli és folyton neveli.

Ha azt keressük, hogy hány lakóra esik nálunk egy va
lamely bűntett vagy vétség miatt elitéit, ugyanazon nehézség 
merül fel, melyet már fennebb a perbefogottakra nézve érintet
tem, hogy t. i. arra az illető évnek népességi átlaga, vagy ennek 
biztos ki nem puhatolása esetén, legalább a megelőzött év vé
gén talált népszám veendő zsinórmértékül; ha az országos stat. 
hivatal által az 1873 — 77-diki időkör egyes évei végére kiszá
mított népességet veszszük mérvül, akkor az egész öt évi idő
szak átlaga gyanánt 13.561,958 főnyi lakosság derűi ki, és 
ugyanazon quinquenniumban évenkint elitéltek átlaga 22783-at 
tevén, 595 lakóra jön egy elitéit, és azzal az utolsó két évnek
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eredménye is jóformán összevág. 1876-ban 22,592 elitéit az
1875. végén talált 13.525,459 lakóra felosztatván, 598 és 1877- 
ben 23033 elitéit az 1876. végén talált 13.670,624 főnyi né
pességre felosztatván, minden 594 lakóra esik egy elitéit, mig 
Ausztriában 1876-ban 652 és 1877-ben 630 lakóra jött egy 
elitéit. Más államokkal az összebasonlitás az oknál fogva le
hetetlen, mert a különböző törvényhozások nem egyformán 
minősítvén a büntetés alá eső cselekvényeket, az elitéltek szá
mában nem teljesen homogén elemek szerepelnek, egyre azou- 
ban lehetséges az egybevetés, t i.ama czégéres bűntettekre nézve, 
melyeknek bűntényül való minősítése iránt alig forog fenn kü
lönbség bármely culturállamnak büntető törvényhozásában, t. 
i. a gyilkosság, súlyos testi sértés és emberölés, meg a rablás 
esetei: már pedig épen e súlyos törvényszegések miatt 
évenkint elitéltetni szokott egyének számarányára nézve az 
egyes államok közt fenforgó különbözetek leginkább népök 
jellemzésére szolgálnak; e tekintetben Magyarország a cultur- 
államok közt az egy Olasz-királyságot kivéve, a legnagyobb osz
talékkal jelentkezik, és hogy mennyire ez kiválóan a népjellem 
sajátlagos kifolymányának tekinthető, épen Olaszország mu
tatja legvilágosabban, ott ötször-hatszor több gyilkolási és 
rablási eset és háromszor annyi súlyos testi sértés és agyon- 
iitési eset fordul elő, mint hazánkban, a mi az olasz nép féktelen 
szenvedélyességének, boszuállásra és erőszakoskodásra még 
termettebb véralkatának egyik kétségtelen szüleménye. így az 
évi elitéit bűntettesek szerint nálunk 100000 lakóra jött 1875- 
ben 2.8. 1876-ban 2.4 és 1877-ben 2.5 gyilkosság: 2.j ; 1.5 ille
tőleg 1.6 rablás és 39..,. 44.2 illetőleg 39.c súlyos testi sértés és 
emberölés; ha e három utolsó évnek átlagát veszszük és azt 
má& európai államoknak jobbára az 1875-dik évi adatokon 
sarkaló viszonyával összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy 100000

a jón :
gyilkosság rablás

esete
súlyos testi sérti 

és emberölés

Olaszországban 1 2 .9 1 4 , 117.4
Magyarországban 2 .6 1.6 4 1 .2

Nagybrittaniában 0-7 2-5 2 5 .5

Ausztriában 1-2 0 . , 2 1 .3

Fra n cziaországban 1.4 0-7 2 0 . ,
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Poroszországban 1.4 1.0 17.8
Belgiumban l.g 0.7 12.4 stb.
Eltekintve tehát Olaszországtól, bol még az égalji viszo

nyok és főleg Sziczilia culturállapotai némileg magyarázzák 
az ottani exorbitáns jutalékot, Magyarország majd kétszer 
annyi a személy ellen irányzott bűn merényletet mutat fel, 
mint a többi fönnemlitett országok, és igy nemcsak a vagyon- 
biztosság, hanem még inkább a személybiztosság nálunk han
gosan követeli, hogy az igazságszolgáltatás szigorú kezelésével 
a büntetésnek a súlyos merényletekhez való helyes arányosítá
sával, és a nyers erőszaknak kemény megtorlásával a féktelen 
indulatok zabolázására leginkább ama népkörökben hassunk, 
melyekben a szenvedélyek fékét szolgáltató erkölcsi eszközök, 
mint jelesen alapos nevelés szülte erkölcsnemesbűlés és maga
sabb míveltségből származó eleven jogérzűlet jobbára hiány
zanak, azokat pedig addig, mig a közoktatás és népnevelés 
ügyének ujabb reformjai mélyebb gyökeret verendnek, csakis 
a büntetéstől való félelem, és a büntető törvénykezés lélektani 
hatálya pótolhatják helyre.

Legtanulságosabb része a bűnvádi statisztikának az, 
mely az évenkint fenyítés alá kerülő bűntettesek személyes 
viszonyaival foglalkozik, ebből bő tapasztalatok merithetők 
úgy a társadalmi, mint a közerkölcsiségi állapotok megvilágí
tására. így jelesen nem csekély fontossággal bir a nemi kü
lönbség. A  nőnemnek bűntettekben való részesűlési aránya 
sok tekintetben tanulságos következtetésekre szolgáltat anya
got, ha a nőnem emeltebb mérvben szerepel a bűntettesek sorá
ban, főleg ha arányosztalékuk folyton emelkedik; ez min
denesetre sajnos társadalmi jelenség, mert szemben a nőnem 
rendeltetésével, természeti hajlamaival és a családban való állá
sával, valóságos anomalia, szemben pedig a jövő nemzedék er
kölcsös nevelésével, melyre első sorban az anya van hivatva, 
valóságos társadalmi b a j; annál szomoritóbb, hogy nálunk 
a nőnemnek a büntettek és merényletekben való részesűlési 
aránya bár szemközt akár Ausztriában, akár más európai ál
lamokban észlelhető hason aránynyal még mindig kedvezőnek
mondható, az utóbbi öt évi időközben évről-évre emelkedett' J
mig 1873-ban az elitéltek közt a nőnem csak 10.37°/0-al szere-
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pelt, 1877-ben már 12.87°/0-al jelentkezik, tehát épen harmad
fél százaléknyi rosszabbodás, pedig ez nem valami esetleges tü
nemény, hanem fokozatos constans emelkedés, igy volt az el
itéltek közt:

.férfi niinembeli
1 8 7 3 . 1 8 8 0 0 8 9 .03° /o 2 1 7 6 10-3J 0/1 o
1 8 7 4 . 2 0 7 1 1 8 8 .2 2  * 2 7 6 0 11 78 »
1 8 7 5 . 2 0 9 1 1

t>-GO 2 9 3 1 1 2 .26 »
1 8 7 6 . 1 9 7 4 6 87 -4 0  » 2 8 4 6 1 2 -co »
1 8 7 7 . 2 0 0 6 8 8 7 . 13 » 2 9 6 5 12.87 »

átlag 2 0 0 4 7 8 8 .00 » 2 7 3 6 1 2 .oo
Különösen leverő, hogy ez aránynövekvés oly bűnös 

cselekvényeknél mutatkozik legfeltűnőbb mérvben, melyek 
nem annyira hírvágyban, vagy a teherbeejtés elcsüggesztő s 
bünreingerlő tényálladékában, hanem merő erőszakoskodás
ban lelik szomorú forrásukat, a mi oly éles ellentétben van a 
nők természetes szelídségével; igy az öt évi átlag szerint vala
mint az évenkint elitéit bűntettes nők közül fenyítés alá került: 

bűntett neme üíiag' 1878.1874.1875.1876.1877. isíí-ho"
kép est

a közintézkedések ellen 615 362 590 703 704 719 —f- 98.6°/»
em beri élet » 239 211 242 200 252 283 +  34., »
súlyos testi sértés m iatt 1S4 184 161 192 211 371 — 7.c »
vagyon  elleni bűntett » 1651 1386 1703 1784 1622 1759 26.9 »
egyéb bűntett, v. vétség 47 33 64 52 57 33 —

együtt 2736 2176 2760 2931 284 6 2965 +  36.2 »

Mig tehát a nőnemnek a bűntettesek közti képviselése 1877- 
ben az 1873-diki évhez képest egyáltalán 36.2° 0-nyi gyarapo
dást mutat, a közintézkedések elleni bűntettekben való része- 
sülési arányuk 98.6°/0-nyi emelkedést tanúsít, vagyis közel 
megkettőztetve lett, és pedig legnagyobb emelkedés mutatko
zik az erőszakos ellenszegülés, zendülés és nyilvános erő
szakoskodás eseteiben, az e miatt elitéit 84 büntettesnő 
1873-ban, emelkedett 142-re 1877-ben; továbbá a birói zártö
rések eseteiben, melyek 56-ról 219-re, az egyik-másik évben 
épen 233-ra gyarapodtak fel, végre bünelősegités miatt 1873- 
bau 214 nő, a reákövetkező évben már 392 nő ítéltetett el, és 
azóta e szám mindig a 300-on fölül maradt.

Az emberi élet ellen irányzott merényletek közt az
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oroszlánrész természetesen a gyermekgyilkosság, magzatel
hajtás és gyermekkitevés bűntetteinek jut ki; a szóban levő 
quinquennium minden egyes éve az átlag körűi (165) ingado
zik, mely csak 1877-ben lett tetemesen fölülhaladva, ez esz
tendőben 204 nő e bűntény miatt lévén elmarasztalva, de a 
gyilkosság és emberölés véres mezején is elég szomorú szám
mal szerepel nőlakosságunk, az öt évi átlag t. i. 71, mind 1874- 
ben mind 1876. és 1877-ben tetemesen tulszárnyaltatott; 79, 
88 illetőleg 78 elitéit büntettesnő lévén ez éveknek sajnos ju
talékjük.

Még sötétebi) színben tűnik fel bűnvádi viszonyainknak 
e tekintetbeli rosszabbodása, ha a nő és férfi bűntetteseknek 
az utolsó 5 évben való számhullámzását egymással szembesít
jük és pedig ugyanazon fenn részletezett bűntett osztályok 
szerint sorozva, mert a fibüntettesek sem egyáltalán, sem az 
egyes büntettcsoportok szerint nem mutatnak 1877-ben az 
1873-dik évhez mérve oly gyarapodást, mint az elitéit biintet- 
tesnők, igy az átlagban is az évenkint elitéit férfi bűntettesek 
közül fenyítés alá került:

bűntett neme adagba,! 1873.1874. 1875. 1876. 1877. isrs’ho”
képest

a közintézked. ellen 3220 2675 .1025 3642 3221 3537 -f- 32.2%
em beri élet » 1189 1267 1203 1095 1239 1142 —  10.,  »
súlyos testisértés m iatt 4338 4120 4055 4294 4G58 4265 — 3.6 »
vagyon  elleni bűntett 10836 10007 12020 11417 101 19 10616 -(- 6.0 »
egyéb bű ntett V. vétség 464 431 408 463 509 508 +  17.„ »

20047 18800 20711 20911 19746 20068 átlg .6 ., »

Az elítélt férfi bűntettesek általános létszámában tehát 1877- 
ben szemben 1873-al csak 6.7°/0-nyi, vagyis 30°/o-al csekélyebb 
növekvés mutatkozik, mint az elitéit büntettesnők részéről, és 
valamint a közintézkedések, úgy a vagyon ellen irányzott bűn
tetteknél korántsem tapasztalható oly sajnos arányemelkedés 
a férfi, mint a nőnembeli elitéltek közt, sőt míg az emberi 
élet elleni bűntényeknél amazok közt több mint 10°('0-nyi apa
dás észlelhető, a nőnembeli elítéltek közt 34°/0-nyi gyarapo
dás mutatkozik, úgy hogy e párhuzam legkevesbbé sem üt 
ki előnyére a gyönge nemnek; sőt még tetemesen rosszabbra 
fordul rájok nézve a mérleg, ha a két nemnek a fennebbi bűn-
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tett-kategoriákban való részesűlési aránya egymással szembe- 
síttetik, az öt évi átlag szerint el lett Ítélve egy-egy évben:

közintézkedések elleni bűntett m iatt
férfi

3 2 2 0

az üssz. elitéit 
férfiakli. mérve

1 6 . o g ° / o

„  az össz. elitéit 110 nőkhöz mérve
6 1  5 2 2 .4 8 %

em beri élet elleni » >> 1 1 8 9 5 . 9 3  » 2 3 9 8.73 »
súlyos testi sértés v> » 4 3 3 8 2 1 . G 4  * 18 4 6.73 »
vag3ron elleni » » 1 0 8 3 6 5 4 . 0 5  » 1651 6 O.34 »
egyéb bűntett vagy  vétség » 4 6 4 2 . 3 2  » 47 1 . 7 2  »

átlagban összesen 20047 2 7 3 6

Tehát csakis a súlyos testi sértésekre nézve mutatnak a fibiin- 
tettesek több mint háromszor akkora arányjutalékot, mint a 
nők, do a többi büntettnemekre meg az emberi élet és a köz
intézkedések ellen intézett merő erőszakoskodásból származó 
bűntényekre is jóval nagyobb a nőnembeli arányosztalék, mint 
a finembeli; elég világos intelem, bogy a nőnevelésre, jelesen 
a szivképzésre nagyobb gond és figyelem fordittassék, mert 
csakis ennek hiányából magyarázhatni e sajnos észleletet, mi 
még világosabban ama további tapasztalásból tűnik ki, hogy 
c bűnös merényleteknél még nagyobb a két nem közti 
aránykülönbözet, ha a fiatal korban állókat, vagyis a 20 éven 
alóli elitélteket nem szerint elkülönítve veszszük vizsgálat alá, 
és ez vezet a második fontos momentumnak ecsetelésére, t. i. 
az életkornak a büntettesség terén való szerepelésére.

Különben Magyarország, daczára annak, hogy nőnépes
ségének a bűntettekben való részesűlési aránya az utóbbi évek
ben rosszabbodott, még mindég kedvezőbb helyzetben van, mint 
akár Ausztria, akár több európai állam; ugyanis Lajthán-túl a 
nőnem átlag 14.1°/0-al jelentkezik a bűntettesek soraiban, és a 
viszony ott is évről-évre inkább emelkedő mint apadó félben 
van, az elitéit bűntettesnők úgy általános, mint viszonylagos 
számuk szerint következő gyarapodást mutatván az utolsó négy 
évben, elitéltetett bűntettes:

férfi nő
1874. 24115 vagyis OOIO00 4040 vagyis 1 4 .3 7o
1875. 25031 » 85.9 » 4134 » 14.! >
1876. 26677 » 85.2 » 4602 » 14.8 »
1877. 27913 » 85.2 » 4842 » 14-8 »

Európa egyes államaiban pedig az 1875-dik évi adatok fona
lán következő arányviszony mutatkozik, 500 elitéit közt van :
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Nagy brittaniában 3 0 .B nőnemb. Belgiumbau 1 3 .,, nőnemb.
Poroszbirodalomb. 1 8 .6 »  Olaszországb. 1 0 .o »

Francziaországb. 16.0 » Oroszbirodal. 9., »
Tehát csak az olasz és oroszországi viszony kedvezőbb, mint a 
magyarországi és feltűnő kedvezőtlen az Nagybrittaniábau, 
hol 1 8  százalékkal erősebb a nőnemnek e téren való szereplése 
mint nálunk.

Az életkort illetőleg, mire nézve leginkább a zsenge és 
hajlott honiaknak magas arányosztaléka — visszás társadalmi 
és közerkölcsi állapotokra mutat, nálunk kedvezőbb viszonyok 
észlelhetők, mint akár a Lajtlián-túl, akár számos európai ál
lamban. A  mérsékeltebb arány, melylyel a fiatal életkor bűn
tetteseink lajstromán képviselve van, annál örvendetesebb je
lenség, minthogy egyrészt e viszony nem ephemer, csak az 
egyik másik évben mutatkozó, hanem állandó és évről évre 
egyaránt ismétlődő tünemény, másrészt mivel a fiatal kor a 
magyarországi népesség közt jóval magasabb számarányban 
lévén képviselve mint átlag Európában, annak a büntettesség 
terén való szerényebb szerepelése annál kedvezőbb jelenség; és 
talán egy mozzanatra nézve sem tapasztalunk az elitéltek szemé
lyes viszonyai közt a szóban forgó öt évi időkörben, oly össze
vágó, az átlagtól keveset eltérő számtételeket, mint a 20 éven 
aluli korban álló elitéltekre nézve. Már nagyobb különbözetek 
mutatkoznak a 20— 40 évesek közt, az életkor teljében legha
tályosabb lévén a tetterő, a bűnös cselekvőség is e korosztá
lyoknál legerélyesebben nyilatkozik; de az egyes évek már na
gyobb eltéréseket mutatnak, hol in plus, hol in minus, mig a 
40— (30 évesek közt újra nagy egyenlőséget és még nagyobbat 
tüntetnek fel a 60 éven túl levők és habár ezeknek a bűntette
sek közti számaránya magában véve elég mérsékelt (2.i8°/0), 
tekintve azonban azt, hogy általános népesedési szempontból a 
hajlott korúak hazánk népe közt egyátalán csak 5°/0-al, vagyis 
közel 3°/0-al csekélyebb mérvben vannak képviselve, mint Euró
pa átlaga szerint, a hajlott koruaknak a bűntettesek soraiban 
való jelentkezési osztaléka nem épen oly mérsékelt, mint első 
pillanatban látszanék.

Hogy csakugyan a fiatal kor kedvező arányviszonyt tün
tet fel és hogy az egyes éveknek még absolut számaiban is
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elég nagy egyenlőség uralkodik, 
vehető ki; volt az elitéltek közt:

következő összeállításból

20 éven alul 
20—40 éves 
40— 60 »
60 éven fölül

az öt évi 
átlagban

2373
15786
4126
498

o/I 0 
10.43 
69.29
18.J ! 

2 . i  s

1873. 1874. 1875. 1876. 1877.
2172 2542 2423 2401 2328

14520 16130 16593 15740 15949
3816 4325 4277 3999 4216
468 474 549 452 540

együtt: 22783 20976 23471 23842 22592 23033
Az egyes korosztályok szereplése különben a két nem 

szerint nem egészen egyenlő, jelesen legnagyobb különbség 
forog fenn a 20 éven aluliakra nézve; minthogy a nőnem ko
rábbi fejlettségénél fogva a bűntettekre való hajlam kifejlődé
sében is megelőzi a férfinemet, és igy a büntettesség terén is 
aránylag korábban vállal activ szerepet, mihez még az is járul 
bogy a magzatelhajtás, a gyermekkitevés és fájdalom még a 
gyermekgyilkosság bűntényére is rendesen oly korban veteme
dik a nő, midőn koránál fogva ellen nem állhatván a csábítás
nak, gyakran még csel és erőszak vagy legalább könnyelműség 
folytán oly helyzetbe jut, hogy gondatlanul és álszégyenből 
bűntetthez fordul, sokszor meg tudatlanság vagy épen elnieza- 
varodás folytáu bűntettessé válik ; igy ha az üt évi átlagban 
elitéit bűntetteseket kor és nem szerint elkülönítve állítjuk 
egymással szembe, azt találjuk, bogy az elítéltek közt van:

20 éven aluli 
20—40 éves 
40 — 6ü « 
60 éven fölül

a Jinemböl 
1977 9. 0

80 10

14030
3612

428

70.00
1 8 .01 

2 .1 3

396
1756
514
70

o
43 0

•lemből 
14. 
64.i 8 
1 S.78 

2

nemi külöubség 
nélkül

10.42°/O2373
15786
4126
■498

6 9 .29

18- n

2-18

jyütt: 20017 2736 22783
Tehát leginkább csak a fiatal kornak arányosztalékára nagy a 
különbség, a nőnembeli bűntettesek közt a 20 éven aluliak 
majd 5°/0-al nagyobb mérvben szerepelvén, mint a fibiintette- 
sek közt; és hogy csakugyan a fennebb érintett ok, t. i. a tilos 
viszonyból származó gyümölcs eltávolítására irányzott merény
letek e magasabb arányviszonynak főszülője, ama körül
ményből tűnik ki, hogy épen az emberi élet ellen intézett bűn
tetteknél a 20 éven aluli bűntettesnők aránytöbblete az ugyan-

>
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ama korú fibüutettesek felett egész 12°/0-ra emelkedik ; hogy 
továbbá a szintén fennebb érintett korábbi fejlettségük is a 
túlszárnyalásnak egyik oka, onnan kitetszik, bogy a tolvajság- 
nál és egyáltalán a vagyon elleni bűntetteknél is hasonlólag a 
fölülkerekedési arány még jóval nagyobb mint az általános 
tulsúlyozási arány, igy az egyes bűntett-kategóriák szerint 
azt találjuk, bogy a 20 éven aluli fiatal kor képviselve volt az 
öt év átlaga szerint:

finembeli nőneml-eli különbözet 
bűntettest kuél a nőnemre

nézve

a közintézked. elleni bűntetteknél 4.3°/0-al 3.5°/0-al — 0,7°/0
az emberi élet » » í).j » 21.8 » + 12 .7 »
súlyos testi sértések-féle » 10.3 » 6.9 » —  3.4 »
a vagyon elleni » 11.3 » 1 8 . »  -(- 7.! »

Mindenesetre nagy száma a fiatalkorú tolvajuőkuek és 
még inkább nagy száma az életbiztosság ellen vétkező fiatal 
korú nőknek eléggé motiválja sürgős szükségességét annak, 
bogy a nőnem nálunk is nemcsak közgazdasági szempontból 
emaucipáltassék társadalmi nagyobb önállóság megadásával, 
hanem a moralitás szempontjából is, nevelés utján biztosabb 
alap megadásával.

Különben ugyanazon észlelet az osztrák bűnvádi statisz
tikából is meríthető. Lajthán-tul, hol a bűntettesek sorában a 
fiatalabb kornak egyáltalán magasabb arányrésze vau mint 
nálunk, a fiatal korosztályúak közt a nőnemnek részesülési 
aránya szintén tetemesen fölül szárnyalja a finemét, és mind
kettőé jóval magasabb,mint hazánkban, a mi a következő egybe
vetésből tűnik ki; volt 20 éven aluli az elitéltek közt:

Ausztriában Magyarországban
fin em b ol n őn em b ől fin em b ől n őn em b ől

1874. 16.3°/0-val 18.8°/o-val 10.6°/o-val ie .5°/o-v

CC Ü
l 14-8 » 17.5 » 9 - 6  » 13 8 »

1876. 1 & 18., « 10.4 » 12., »
1877. 1 5 . 2  » 16-9 » 9.4 » 1 t . o  »

Gyújtogatás bűnténye miatt az öt évi átlag szerint ná
lunk évenkint 24 nő szokott elitéltetni, és azok közül átlag 7, 
vagyis közel 30°/0 a huszadik éven alul van. Ez észlelet némi
leg igazolni látszik a lélektani búvárok által a fejlődés korában
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levő nőaemüelméi sejtetni szokott gyujtogatási hajlam létezé
sét, tekintve azonban azt, hogy kisebb számoknál, mint már má
sutt említettem, az arányviszony mindig nagyobb mérveket 
szokott ölteni, tekintve továbbá azt, hogy a fennérintett átlagos 
arány az egyes években felette nagy hullámzást mutat, úgy 
hogy 1873-ban 25%, 1874-ben 33, 1875-ben 20 ,1876-ban 13, 
ellenben 1877-ben 45°/0-al jelentkeznek a fiatal korú gyújto
gató nők, eddigi adatainkat nem tartom elégségeseknek arra, 
hogy oly nagy horderejű lélektani hypothesis érvéül szolgálja
nak, mire minden parányiságuk daczára csak azon esetben tel
jes érvképen lennének felhasználhatók, ha az előforduló egyes 
esetekben nem forogna fenn az elkövetett bűntettnek más 
képzelhető indoka, mint csakis az efféle ösztön föltételezéséből 
kimagyarázható lélektani állapot; ez azonban a közlött ada
tokból nem vehető ki, miután a cselekvés motívumai sem ná
lunk, sem másutt nem szoktak a statisztikai kimutatásokhoz 
fölvétetni, sőt legtöbb esetben ki sem puhatolható k a még oly 
szorgos és tapintatos birói nyomozás mellett sem.

Hogy fajtalansági bűntetteknél, jelesen erőszakos nemi 
közösülés, házasságtörés, nőrablás, kettős házasság, vérfertőz- 
tetés s más e kategóriába eső bűntényeknél nagyobi) a fiatal 
kornak szereplése, jelesen a finem részéről, ez népünk általán 
korábbi test fejlődése és sokszor ferde nevelés folytán kevesbbé 
feltűnő, és hogy e büntettnemben az agg-koruak nálunk 
igen mérsékelt arányosztaléka mutatkozik, a dolog természe
tében fekszik ugyan, mindamellett annyiban kedvező momen
tumnak tekinthető, a mennyiben szomorúan tapasztaltatik, 
hogy sok helyt a culturhaladással, helyesebben az álmüveltség 
és külső culturmáz terjedésével e viszony nagyobb mérveket 
szokott ölteni, az öt évi átlag szerint nálunk fajtalansági bün
tettek miatt 161 személy szokott elítéltetni, kik közt 30. vagyis 
közel 20° o fiatalkorú és alig egy-kettő a 60-dik életkoron túl 
levő. Egyáltalán, ha az aggkorúak bünlajstromát közelebb 
megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy a vagyon elleni bűntetteken, 
különösen a tolvajláson kivül leginkább az erőszakoskodásból 
fakadó büntettek, névszerint birói zártörés, bünelősegités és 
hatósági eljárás elleni erőszak képezik a főosztalékot, mi kö
vetkező összeállításból tűnik ki, az öt évi átlagban talált 428
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fi- és 70 nőnembeli elitéit, kik a 60-dik évet meghaladták, az 
egyes bűntett-kathegoriák szerint ekképen sorakoznak:

f in e m -  a z  a g g k o r u  n ő n e m -  a z  a g g k o r u
böl bűntettesek bői bűntettesek

közintézked. ell. bűntett miatt 123 2 8 . 7 ° / o 26 37.,%
az emberi élet ell. » » 14 3 -3  » 2 2 -9  »

súlyos testi sértés-féle » 50 l l . J » 3 4 .3  »

vagyon elleni bűntett » 224 52.4 » 36 5 1 . 4  »

egyéb bűntett v. vétség miatt 17 3-9 » 3 4 . 3  »

együtt: 428 70
tehát a vagyon ellen intézett merényletek, különösen a tolvaj- 
ság ama specificns bűntett, mely miatt legtöbb aggkoru, job
bára már szokásbeli bűntettes elmarasztal tátik, az átlag sze 
rint évenkint 134 aggférfi és 24 aggkoru nő tolvajlás miatt 
érezvén a boszuló Themis karját, de hogy a közintézkedések 
ellen vétkezők közt évenkint 123 ily hajlott korú férfi és 26 
nő jelentkezik, mindenesetre csak újólag bűnvádi statisztikánk 
ama már többször említett jellemvonása mellett szól, mely 
szerint az indulatosság nálunk nagyobb szerepet visz a crimi- 
nalitás terén, mint másutt, a féktelen szenvedélyek népünknél 
még a higgasztó magas korban sem csillapodván le végképen.

Tekintve az elitéltek családi állapotát, bűnvádi statisz
tikánkból felette sötét szinezetű kép, sőt társadalmi és ethikai 
szempontból tekintve, a lehető legvisszásabb kép tükröződik 
vissza. Ha a házasság, mint a népszaporodásnak az emberi 
méltósághoz mért forrása csakugyan ama társadalmi intéz
mény, melynek rendeltetése nem egyedül az emberi nem fen- 
tartása, hanem magasabb emberi czélokra való neveltetése is, 
akkor okvetlenül kell, hogy a házasság erkölcstisztitó befolyás
sal bírjon. A  házasfelek legbensőbb odaadásából, a legszoro
sabb életközösségből származó kölcsönös engedékenység és ön
megtagadás, a szívszövetségből fakadó kölcsönös áldozatkész
ség és önzéstelenség kell, hogy az érzelmek nemesbítésére has
son. A  társadalmi rend fentartása iránti nagyobb érdeklődés, 
saját tűzhelyéhez ragaszkodás folytán szabályosabb életmód
hoz való szokottság, a szenvedélyek, bűninger és tusakodási 
hajlamnak a családi élet folyamában való megszelidülése biz
tos vészháritó a bűntettekre különben ingerlő különféle in
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cselkedések ellen, hatalmas erkölcsi védgát bűntettekre vezető 
féktelen indulatok árjai ellen.

Mindenütt, a hol a házasságnak magasztos társadalmi hi
vatásáról való helyes fogalom beleélte magát a nép öntudatába, 
abban leginkább érezni annak ethikai kihatását, hogy a bűn
tettesek soraiban rendesen jóval mérsékeltebb arányban szere
pelnek a házas életűek, mint általános populationistikai tekin
tetben az összes népesség sorában. Fájdalom, hogy nálunk, hol 
pedig a magyar szójárás a nősülést a becsületes emberek so
rába való lépésnek mondja, épen az ellenkezőt tapasztaljuk. 
Nálunk a házas állapotuaknak a bűntettesek közti képviselése 
nemcsak hogy nem mérsékeltebb mint a népesség közti általá
nos képviselésök, hanem tetemesen nagyobb, nagyobb mint 
Oroszországon kivül bármely európai államban. Ez pedig szin
tén nem valami ephemer tünemény, hanem állandó, fájdalom 
nagyon is egyenlő számadatokban nyilatkozó észlelet, úgy, 
hogy az egyes évek adataiban kevés ingadozás mellett csaknem 
megdöbbentő szabályosság mutatkozik, a mi következő összeálli- 
tásból vehető k i; volt az elitéltek közt:

8‘ éwáuag- 1873' 1874't875.1876.1877. 
nőtlen (hajadon) állapotban 8765 38 .«°/o  8252 9039 8984 8743 8808 
nős (férjes) » 12691 55., 0 » 11686 13015 13423 12572 12758
.izvegy » 1322 5 ,s3 » 1038 1417 1435 1277 1467

együtt: 22783 20976 23471 23842 22592 23033

Mig tehát az 1870-diki népszámlálás szerint a magyar 
birodalmi népességnek 41.30°/0-a házasállapotu, az elitéit bűn
tettesek közt 55.70°/0-ra vagyis az általános populationistikai 
aránynál 14.40°/0-al magasabb percentuatióra rúg képviselteté- 
sök; nem szomorú, nem leverő tünemény-e ez? mi haszna van ab
ban Magyarországnak, hogy évi magas esketési arányával meg
haladja Európa legtöbb államait, sőt valamennyit fenlevő há
zasságainak számarányával, ha a házastársak a bűntettesek laj
stromait is úgy népesítik, mint Oroszországon kivül sehol má
sutt; igy az 1875-diki adatok fonalán Franczia-és Olaszország
ban 38, Ausztriában 40.7, Poroszországban 41, Belgiumban 42, 
Nagybrittaniában 42.7 és csak Oroszországban 57.8 száza
lék a házaséletű bűntettesek számaránya; hol mutatkozik akár 
Oroszországban, akár nálunk a házasságnak erkölcsidomitó
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befolyása ? nem késztet-e e sajnos észlelet ama következte
tésre, bogy valamint ott, úgy nálunk is a minden életnyilvánu- 
lásokon annyira uralkodó mezőgazdasági érdekek úgy látszik 
a bázasságkötésnél is inkább irányadók, mint az emberi ren
deltetés magasabb ethikai érdekei. Csak egy körülmény látszik 
némi mentségül szolgálni: hoiíy nálunk az évi esketéseknél a 
fiatalabb kor jóval magasabb arányban szerepel, mint bárhol 
másutt, már pedig az élet tanúsága szerint a fiatalabb korban 
létrejövő egybekelések nem bírnak oly hathatós és oly tartós 
befolyással a szenvedélyek fékezésére, mint a higgadtabb kor
ban, kellő megfontolással és a házas élet ethikai momentumá
tól áthatott öntudattal kötött házasságok; már pedig épen az 
indulatok féktelenségéből származó erőszakoskodások képezik 
nálunk valamint egyáltalán, úgy különösen a házaséletűek 
bűntettességének főjellegét.

Csakugyan, ha a már többször felállított kathegoriák 
szerint tekintjük az egyes bűntetteket, és a házaséletűeknek 
azokban való részesülését veszszük tekintetbe, nem a vagyon 
ellenieknél legnagyobb az arányosztalék, a mi pedig a házfentar- 
tási gond és családi nyomor által némileg igazolva lenne, ha
nem inkább a merő erőszakból támadó bűntettek körül, mint 
a közintézkedések elleni merényletek, a súlyos testi sértések 
eseteiben legjelentékenyebb a szereplősök ; ez legjobban kitű
nik, ha az egyes bűntettcsoportok szerint az öt évi átlagban 
elitélteket szembesítjük a házaséletűekkel, másrészt az előbbi
eknek arányjutalékát az utóbbiakéval egybevetjük; igy:

öt évi átlagban köptük házas az elitéltek rész. aránya 
elítéltetett életű egyáltalán házas életű-

a közintézkedések ellen 3835 2681
°/»

7 o.00
°/»

1 6.83

éknél 
°/o 

2 1 .1 3
az emberi élet » 1428 685 4 8.no 6-28 5-40
súlyos testi sértések 4522 2418 53-47 19-84 1 9-05
a vagyon ellen 12487 6601 52.83 54-81 52.0i
egyéb bűntett s vétség 511 306 60.o0 2-24 2.41

együtt: 22783 12691
Ebből világosan kitűnik, hogy mig az elitéltek közt egy

általán véve a házasállapotúak 55.70°/0-al képviselvék, a köz
intézkedések elleni bűntettek miatt elitéltek közt 7 0 vagyis

3*
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közel 15°/0-al nagyobb arányban szerepelnek és a súlyos testi 
sértések miatt elitéltek közt is csak két százalékkal gyöngébb 
a képviseletök, mint általán véve, sőt még világosabban szem 
elé állítja e viszonyt a két utolsó fennebbi rovat, mely szerint 
a házas állapotúak az egyes bűntettcsoportok közűi a közin
tézkedések elleni bűntetteknél majd 5°/o-al magasabb arány
ban vannak részesítve, mint az elitéltek általán véve, holott a 
többi csoportoknál ugyanazon egy arányviszonyban, sőt a va
gyon elleni bűntettek csoportjánál még több mint egy száza
lékkal mérsékeltebb arányban szerepelnek. Az egyéb bűntett 
és vétség czím alatti csoportból, a hová az államkötelék ellen, 
a vallás és közerkölcsiség elleni bűntettek meg becsületsérté
sek és némely vétségek tartoznak, csak a fajtalansági bűntet
tek érdemelnek különös figyelmet, mivel a lehető legnagyobb 
abnormitás, ha a bázas élet még a fajtalansági bűntettek ellep 
sem szolgál biztos véd gyanánt. Az öt évi átlag szerint nálunk 
évenkint e miatt elitéltetni szokott 161 személy közt átlagban 
57, vagyis 35.4°/0-al házaséletű fordulván elő, ez arányvi
szony legkevesbbé sem mondható természetesnek; és sajátlagos, 
lehet mondani, meglepő észlelet, hogy a szóban levő quinquen- 
nium minden egyes évében épen 23 nős férfi erőszakos nemi 
közösülés bűntette miatt lett elitélve, a mi elég szomorú illustra- 
tiója annak, mennyire nem képesek a kora házasságok a nemi 
ösztönök még ily vad nyilvánulását sem kellőleg megaka
dályozni.

Nem kevesbbé lehangoló észlelet, hogy a bűntettesnők 
közt is felette magas arányban fordulnak elő a férjezettek, 
sőt a mennyiben az özvegyállapotúak szintén olyanoknak tekint
hetők, kik a házas élet ethikai befolyása alatt állottak, a nőnem 
bűntettessége a családi állapot szempontjából nálunk még jó 
val sötétebb képben jelentkezik, mint a finemé. Ugyanis a két 
nem egymás mellé helyezve, következő aránykülönbséget
tűntet fe l; volt az öt évi átlagban az elitéltek közt: 

nőtlen férfi 7866 vagyis 3 9 .240/0 hajadon nő 899 vagyis 32.S6°/o
nős » 11263 » 56 .js » férjezett » 1428 » 52.J9 »
özvegy » 918 » 4 .38 » özvegy » 409 » 14.95 »

eg y ü tt: 20047 2736

Mig tehát a fibűntettesek 60.7e°/o-a nős vagy özvegy állapotú,
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a büntettesnők 67.140/0-ja férjes vagy özvegy állapotú, és kü
lönösen feltűnő az özvegyasszonyoknak rendkívüli magas ré- 
szesűlési aránya; míg t. i. hazánk nőlakossága közt az özvegy
asszonyok 8.7°/0-al fordulnak elő, az elitéit bűntettesnők közt 
közel 15°/0-al szerepelnek, vagyis 6 —7°/0-al nagyobb az oszta
lékuk a bűntettesek, mint a népesség lajstromán; mi arra mu
tat, bogy a házasságnak erkölcsidomító kihatása nálunk még 
a nő irányában sem válik érezhetővé, holott a nők irányában 
különben mindenütt és pedig oly mérvben tapasztalható az 
hogy még az özvegységre jutott nő is a házasság ethikai befolyása 
alatt marad, addig nálunk legkevesbbé sem tűntetik fel annak 
tartós nyomát; a mi még inkább szembe tűnik, ha özvegyeink 
ebbeli arányosztalékát ama aránykülönbözettel teszszük párhu
zamba, mely e tekintetben akár Ausztriában, akár más euró
pai államokban a nőnembeli elitéltek közt észlelhető; ugyanis 
Ausztriában 8,c— 10.0, Francziaországban 9.3, Olaszországban
8.,, Nagy brittaniában 7.9, Poroszországban 6.0, sőt Belgium
ban csak 3.2 százalék az ebbeli arányosztalék, és megint csak az 
Oroszbirodalom az, mely a mienknél még magasabb arányt 
tűntet fel, ott az elitéit bűntettesnők közt 1 7.3 százalékkal je
lentkezvén az özvegyek.

Ha már maga a házasság nem bír is nálunk oly erkölcs
óvó hatálylyal, mint másutt, legalább várható volna, hogy a 
gyermekekkel megáldott házasságnak lesz ily kihatása, mert a 
család becsületének sértetlen fentartása, az ártatlan gyermek
nek megkímélése rendesen visszariasztó hatást gyakorol a bűn
pálya felé közeledő, gyakran meg visszarántó hatást a bünpályán 
haladó szülőre, de fájdalom, még ez a családra való tekintet 
sem látszik nálunk activnak lenni, mert az évenkint elitéit bűn
tettes közt több a családos, mint a nem családos ember. Nem 
legnagyobb társadalmi visszásság-e ez ? Valóban nálunk a köz
morál elvei, úgymint az emberiség természetes érzületei mintegy 
fejökre állitva jelentkeznek, pedig ez is nem valami ephemer 
tünemény, hanem az öt évi adatok szerint minden egyes esz
tendőben borzasztó számegyenlőségben megújuló számtétele
ken sarkaló nagyon is constans jelenség, és a mi legszomorúbb, 
a büntettesnők közt is mind általában, mind viszonylag véve 
több a gyermekkel biró, mint az a nélküli, sőt arányviszonyuk
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még meghaladja a fibűntettesekét. így az öt év átlaga szerint 
vau az elitéltek közt:

elitéit egyáltalán fibüntettes büntettesnü 
gyerm ekkel b iró  1 1 8 4 7  vagy. 5 2  o o %  1 0 3 5 1  v. 5 1 .G3°/o 1 4 9 6  vagy. 54.08%
gyerm ek nélküli 1 0 9 3 6  »  4 8 .0o »  9 6 9 6  »  4 8 .3,  »  1 2 4 0  «  4 5 .3f! »

e g y ü tt : 2 2 7 8 3  2 0 0 4 7  2 7 3 6

Szóról-szóra ismételhetem, mit négy év előtt erre vonat
kozólag megjegyeztem, midőn pedig még nem látszott e vi
szony oly sajnos consequentiával hírni, hogy t. i. szomorú jele 
az annak, hogy a családi érzület kihaltával a gyermekek 
sorsáról, a család becsületének épentartásáról való gondos
kodásnak öntudata nálunk még a nőben is lassankínt eltom
pul; elvész tehát amaz egyedüli mentő deszka, melynek segé
lyével a bűntettek iszapjában fulladozó is még kimenekülhet 
és visszaadva a társadalomnak, még hasznos tagjává válhatik 
családjának, nemzetének.

A  bűntettek egyes csoportjaiban a gyermekkel biró el
ítéltekre nézve csaknem ugyanazon arányviszonyokkal talál
kozni, melyeket a kázaséletűekre nézve fennebb kimutattam, a 
mi e két viszony közti okilagos összefüggésnek egyik természe
tes szüleménye. Ugyanis az öt évi átlag szerint volt az elítél
tek közt:

házas állapotú gyermekkel biró
a közintézkedések ellen 2381 vagyis 21.,3”/o 2550 va 21.62°. 0
az em beri élet » 685 » •-*•40 » 647 » 5.40 *
súlyos testi sértés m iatt 2418 » 19.05 » 2167 » 1 8.29 »
a v ag j’ on ellen 6601 » 52.oi y> 6218 » 52.49 »
egyébb bűntett s vétség 306 » 2.41 » 265 » 2.24 »

1 2 6 9 1 11847

Ausztriában valamint a házas úgy a családos állapotú- 
akra nézve jóval kedvezőid) az arányviszony,mint nálunk, ami 
legjobban szembe tűnik, ha az utolsó 187 7-diki év adatait 
egymás mellé állítjuk; ugyanis volt az elitéltek közt és pedig : 

a férfi bűntettesek közt a büntettesnők közt
' házas állapotú gyerm ekkel biró férjezett gyermekkel biró

M agyarországban 55.8°/o 52.2°/o 53 .20/0 56.2°/o
A usztriában 42., » 36.4 » 40.8 » 38.9 »

nálunk tehát -f- 13.? » -f- 15.8 » -f- 12.4 » -f- 17.* *
Ebből kitetszik, mennyivel kedvezőtlenebi) nálunk e viszony, 
mint aLajfán-tul; igaz, hogy ott a házas állapotúak egyáltalán
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is a népesség közt csekélyebb arányszázalékkal szerepelnek, 
mint nálunk, ott t. i. az 1870-cliki népszámlálás szerint a há
zas állapotban levők 34.5, nálunk ellenben 41.3 százalékát te
vén az összes lakosságnak, de még eme közel hét százalékot 
tevő többletünk mellett is elég szembetűnő az aránykülönbö
zet ; különben Ausztriában is a házas állapotúak képviselése 
a bűntettesek közt tetemesen erősebb, mint a népességben 
egyáltalán, és e számviszony ott is úgy mint nálunk az 
utolsó években folyton rosszabbodott, mely arányrosszabbodás 
mind a két államban következő párhuzamból félreismerhetlenül 
tűnik szembe ; igy volt:

Ausztriában Magyarországba n
nos f  írfi férjezett gyerm ekkel b iró  nos férfi férjezett gyerm ekkel biró 

nö férfi nö nö férfi nö

1 8 7 4 . 3 8 .3°/o  3 6 .i° /o  3 3 .0°/o  3 3 .9° /0 r>6 .3°/o  4 9 . ! %  5 1 .8o /0 5 2 .0° /0
1875. 41.6 » 39.9 » 35 8 » 36.9 » 56.4 » 55.4 » 51.j » 56.2 »
1876. 42.o » 40.0 » 36.i » 38.4 » 56.0 » 53.3 » 50.9 » 55.fi »
187 7. 42.! » 40.8 » 36.4 » 38.9 » 55.8 » 53.2 » 52.2 » 56.2 »

A  közgazdasági hanyatlás, mely 1873 óta a Lajtán-innen 
is, túl is a társadalmi élet összes köreiben egyaránt érezhető, 
kétségkívül ez arányrosszabbodásra is kihatással bir, csak
hogy e befolyás Ausztriában főleg a vagyon ellen intézett 
merényleteknél, nálunk inkább az erőszakoskodásból fakadó 
bűntetteknél válik érezhetővé; ez pedig összhangzásban van az 
osztrák és a n agyar bűnvádi állapotok főjellegére nézve fen
forgó különbséggel; fejlettebb ipar mellett minden társadalmi 
megrázkódás nagyobb mérvben növelvén az ínséget s nyomort, 
mint agronom országban, amott a hírvágyból, emitt az indulatok 
féktelenségéből származó bűntettesség nyer különös tápot és 
gyarapodást; az egyik és másik tünemény mindenesetre súlyos 
nehéz időknek sajnos signaturája.

Az elitéltek közt fenforgó kereset és foglalkozás szerinti 
különbség kétségkívül érdekes társadalmi mozz anat, abból a 
különböző keresetnemeknek, ha nem is a bűutettességre egyál
talán, de legalább a bűntető cselekvéuyek egyes fajaira való be
folyása lévén némileg levezethető, mint hogy egyes bűntettekre 
kétségkívül az egyik-másik keresetnem ben nagyobb-kisebb in
ger rejlik és az u. n. »penchant au crim e« vagyis a büntettes- 
ségi hajlam az egyik-másik irányban több-kevesebb táplálékot
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talál. Mennyibeu bírnak valóban az egyes keresetneniek e 
föltételezett bünfejlesztési hatálylyal, biztosan csak akkorienne 
kideríthető, ha az elitéltek közt fenforgó kereseti különböze
tek a szabatosan megállapított általános kereseti aránykülönb
séggel egybevetve, azoknak összevágó vagy eltérő voltából kö
vetkeztetések volnának levonhatók; már pedig nemcsak hogy 
az utolsó népszámlálásnak legkevesbbé sem sikerűit népünk ke
reseti ábráját hiven feltüntetni, hanem épen e tekintetben 
1870 óta oly változások állottak be, bogy ha e mozzanat ak
kor még oly pontosan puhatoltatott volna is ki, ma már sem
miképen nem felelne meg a valóságnak; pedig ez időközben 
történt változások, az egyik foglalkozástól a másikra helyt fog
lalt áttérések teljességgel ki nem mutathatók, úgy, hogy ma 
nem vagyunk képesek csak megközelítőleg is meghatározni, 
hogy hányán foglalkoznak nálunk mezőgazdasággal, hányán 
az ipar- és kereskedéssel, hányán űzik azt önállóan, hányán 
működnek közre mint segédek, munkások és napszámosok, 
hány Magyarországban a földbirtokos, hány a tudományos 
foglalkozású, sőt még azt sem tudjuk biztosan, hogy hány tiszt
viselő van hazánkban ?

Minél szükségesebb egyrészt valamely ország népességé
ben a keresetnemre fenforgó különbségeket és igy az összes 
keresetnemeknek tagosítását pontosan ismerni, számos legisla- 
tiv és még számosabb administrativ feladat csak e tudat 
mellett lévén si kérésén megoldható; minél nehezebb másrészt 
a népszámlálási műveletek eddigi mechanismusa mellett e 
tudatot sikerbiztosan közvetítni, annál közelebb fekszik szük
sége annak, hogy a legközelebbi 1880 végén valamint egész 
Európában, úgy kétségkívül náluuk is megejtendő népszámlá
lásra, a máris égető kérdéssé vált kellő előkészülés jelen stá
diumában a módok és eszközök szakavatottan megvitattassanak, 
melyek segélyével a czél biztosan lenne elérhető. Vagy el kell 
találni az utat és módot, mely arra biztosan vezet, vagy le kell 
mondani arról, hogy e népességi mozzanat népszámlálás ut
ján egyáltalában kideríttessék; töredékes, félszeg és valótlan 
adatokkal nincs segítve a dolgon! És ha csakugyan nem lehetne 
népszámlálás útján czélt érni, nehogy annak főfeladata, t. i. az 
általános népszám kitudása valahogyan koczkáztassék, akkor
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más utakat kell kijelölni, melyeken ez megfelelőbben valósít
ható és hazai populationistikánk teréne hézag kipótolható lenne.

Nem bírván ennélfogva népünk általános kereseti viszo
nyairól megbízható adatokkal, az aránykülönbözetet sem va
gyok képes kimutatni, mely az egyes foglalkozásoknak egyrészt 
az általános népesség sorában, másrészt az elitéit bűntettesek 
sorában való képviseltetése között nálunk fenforog.és csak annak 
feltüntetésére szorítkozom, hogy a bűnvádi táblázatokban sze
replő rovatok fonalán miféle keresetkülönbözetek mutatkoz
nak magok az elitéltek közt, mely tekintetben is az ötévi idő
szak egyes éveiben mind az általános, mind a viszonylagos szá
mokra nézve elég összevágó arányegyenlőség mutatkozik; volt 
t. i. az elitéltek közt:

az6tszeri1fga 1876. 1877.
határozott foglalkozás nélkül 1674 vagy. 7.350/o 1459 6.5"/o 1735 7.6“/0
napszámos és cseléd 9326 » 40.93 » 9192 40.7 » 9778 42.6 »
ipar-, kér. segéd s gyármunkás 1540 » 6.,6 » 1525 6.8 » 1633 7-i »
földműves 7026 » 30.84 » 7120 31.s » 6846 29.s »
iparos, kereskedő, vagy gyáros 1381 » 6.0c » 1507 6.„ » 1350 5.8 »
tudom, s művész, foglalkozású 153 » » 191 0.9 » 130 0.s »
tisztviselő 360 » l .sa » 366 1., » 367 l .s »
földbirtokos vagy tőkepénzes 72 » 0.4S » 69 0.3 » 57 0.B »
az előbbi rov. alá nem eső nők

vagy családtagok 1251 » 5.<9 » 1163 5., « 1 137 4.9 »
22783 22592 23033

Legnagyobb arányosztalék tehát a napszámosok és cse
lédek, valamint a földmívesek osztályának jut és hihetőleg ha
zai népességünk lajstromain is azoknak jut, ha nem is egészen 
ugyanaz, de nem sokban a mögött maradó számarány, mint 
a bűntettesek lajstromán; az ipar, kereskedelmi és gyár üzlet
ben elfoglalt segédmunkások egyenlő számarányban jelentkez
nek az önálló iparos, kereskedő és gyárosokkal, (együtt több 
mint ]2°/0-al); holott a népszámlálás szerint a műipar, keres
kedés és személyes szolgálat után élők szintén 12— 13%-át 
képeznék a magyarbirodalmi népességnek. Mindenesetre az, 
hogy a segédek és munkások, kiknek száma kétségkívül jóval je
lentékenyebb, mint a vállalkozóké, s hogy ők nem nagyobb mérv- 
aránybau vannak képviselve a bűntettesek közt mint a munka
adók, az utóbbiak bűntettességi arányát nagyon sötét színben
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tűnteti fel. Szintoly mostoha színben jelentkezik a tisztviselőké is, 
mert az elitéit bűntettesek közt több mint másfél százalékkal fi
guráinak, már pedig minden kifejlett bureaucratismusunk mel
lett lehetetlen, hogy annyi hivatalnokunk legyen, ha mindjárt az 
állami, megyei, községi és magán szolgálatban levő tisztviselőket 
együvé veszszük is, bogy a népességnek másfél százalékát ten
nék, mert akkor tisztviselő-seregünknek legalább is 205860 
főre kellene rúgnia; holott az 1870-diki népszámlálás az egész 
magyar birodalomban nem derített ki többet, mint 35540 ál
lami, megyei és községi tisztviselőt; bármint legyen, annyi bizo
nyos, bogy nálunk évről-évre gyarapodik a bűntettes tisztvise
lők száma, mig a többi keresetneműeknél az egész öt éven át 
jóformán egyenlő, vagy csak egyformán hullámzó számokkal 
találkozunk. A  tisztviselők rovatában folytonosan emelkedő 
számviszonyra akadni, igy 1873-ban 264 tisztviselő bűntett 
vagy vétség miatt el lett Ítélve, 1874-ben már 351, 1875-ben 
épen 454; a reá következő évben 366, végre 1877-ben 367.

Ez annál szomorúbb, mivel az államérdekek megóvására 
rendelt orgánumoknak tömegesebb vétkezése az állam legfőbb 
érdeke a jogrend föntartása ellen, a kötelességérzet teljes kiha
lására, általános erkölcsromlásra mutat; nem lévén egykönnyen 
valami veszélyesebb, tekintve a közerkölcsiség megmételyezését, 
mint ba azok segítik elő a bűntettességi ragály elterjedését, kik, 
mint a társadalmi rend törvényes őrei első vonalon hivatvák an
nak terjedését lehetőleg meggátolni és csirájában elfojtani.

Az öt évi időkör átlaga szerint az évenkint bűnvádi fe
nyítés alá kerülő 360 tisztviselőnek bűnlajstroma a következő: 
évenkint átlag elítéltetett közintézkedések elleni bűntett, miatt 
114 vagyis 31,7°/0, holott az elitéltek közt egyáltalán e 
bűntettcsoport csak 16.8°/0-nyi arányt tüntet fel, jobbára hiva
talos hatalommal való visszaélés és megvesztegetés miatt; 
azonfölül évenkint 10— 12 tisztviselő még nyilvános erőszakos
kodás vagy erőszakos ellenszegülés miatt is kerül fenyítés alá; 
a második bűntettcsoportban t. i. az emberi élet ellen az öt évi 
átlag 10 elitéit tisztviselőt vagyis 2.8°/0-ot tüntet fel, többnyire 
gyilkosság és emberölés eseteit; súlyos testi sértés miatt 21 
tisztviselő fenyíttetik meg évenkint: a vagyon elleni bűntettek 
miatt pedig 205 tisztviselőt, vagyis az összes elitéit tisztviselők
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56.!, °/0-át éri a büntető törvénykezés karja.jobbára sikkasztás, 
zsarolás, állevélköltés, csalás, sőt nyilt tolvajlás is képezvén c 
rovat egyes szomorú tételeit; egyéb bűntettek és vétségeknél 
fogva, mint jelesen hamis eskü, fajtalansági és politikai bűn
tettek miatt évenkint 10 hivatalnok vonatik bűnvádi fenyí
tés alá.

A mi a többi keresetneműeknek az egyes bűntettcsopor
tok szerinti részesülését illeti, ha a bűntetteket a többször em
lített főkathegoriák szerint soroljuk, az öt évi átlag szerint kö
vetkező képet nyerünk; elitéltetik évenkint:

j  .. foglalkozás napszámos ipar, kor. és földmives iparos, ke
li W íiíC f f  íiC W C  nélküli és cseléd gyarmunkás resk. gyáros

közintézkedések ellen 154 9.2 1173 12.c 247 16.0 1488 21.a 359 26.0
az emberi élet 48 2.9 625 6.7 65 4.3 519 7.4 55 4.0
súlyos testi sértés 169 10.! 1809 19.* 243 15.8 1822 25.9 157 11.4
vagyon ellen 1288 76.9 5592 60.o 944 61.3 3004 42.s 724 52.4
egyéb bűntett s vétség 15 0.9 127 1.3 41 2.c 193 2.7 86 6.2

együtt: 1674 9326 1540 7026 1381

Ebből kitetszik egyrészt a vagyon elleni merényleteknek túlsú
lyozása a napszámosok, cselédek, segédmunkások és határozott 
foglalkozás-nélkülieknél, másrészt a közintézkedések elleni 
bűntetteké a földmíves osztálynál meg az önálló iparosok és 
kereskedők körében, végre a súlyos testi sértések és az emberi 
élet ellen intézett büntettek is leggyakoriabbak a földmívesek
nél, úgy hogy a három bűntettcsoportban, melynek főrugója a 
féktelen indulatosság, földmives osztályunknál 54.5°/0-át teszik 
összes bűntettességöknek, mig az elítélteknél egyáltalán véve 
43°/0 esik az említett három csoportra, sőt épen a mezőgazdák 
szerepelése a bűntettek terén az, mely összes bűnvádi ügyünk
nek megadja ama már többször említett főjellegét, mely sze
rint az erőszakoskodásból származó törvényszegések nálunk 
jóval túlnyomóbbak, mint a legtöbb európai államban. Hogy a 
földbirtokos és tőkepénzesek czime alatt bűnvádi kimutatása
inkban szereplő elitéltek csaknem ugyanazon arányviszonyokat 
tüntetik fel mint a földmívesek, erős percentuatióval a merő 
erőszakoskodásból fakadó bűntettekre nézve: nyilván onnan 
magyarázható, hogy a jobbára mezőgazdasággal foglalkozó ki
sebb birtokosok képezik e rovatnak főjutalékját. Hogy végre 
a tudományos vagy művészeti foglalkozásúak bünlajstromár
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bán a vagyon elleni büntettek 66°/0-al registrálvák, nagyobb 
számaránynyal tehát, mint bármely más határozott keresetne- 
műeknél, ama szomorú észleletnek tulajdonítható, hogy sik
kasztás, csalás, okmányhamisitás és vétkes bukás eseteihez uem 
csekély contingens állittatik ki azok részéről, kik tudományos 
vagy művészeti foglalkozásukat ily ferde irányban vélik érté
kesíthetni a társadalom és közmorál rovására, és még szomo
rúbb. hogy azoknak nem csekély töredéke egyenesen tolvajság 
miatt marasztaltatik el, átlag évenkint 18; hogy végre ama 
rovatit egyének, kik mint a bizonyos keresetnem alá foglaltak
hoz nem tartozó nők és családtagok vannak kimutatva, a bűn
tettesség általános jellemzésével összehangzó jelleget tüntet
nek fel: a dolog természetében fekszik és további magyarázást 
nem igényel.

A  keresetnemnél jóval döntőbb és határozottabb befo
lyással bír a bűntettességre a képzettségi fok. Azon szerencsét
len polgárok, kik nélkülözve az oktatás és ezzel karöltve járó 
nevelés malasztját, nélkülözve ama biztos iránytűt, mely az 
embert átkalauzolja az élet viharain, kellő értelmiség hiányá
nál fogva megszorítva keresetforrásaikban, kitéve a nyomor 
csábjainak, természetesen sűrűbben népesítik a bűntette
sek sorait, mint a helyes nevelés és oktatás útján biztosabb 
alapra szert tett polgáx’o k ; azonfölül hiányzik bennök a 
szellemi képzettséggel önként ébredő vallásos érzület, s 
ennélfogva sem a lelkiismereti suggallatokban, sem az ele
ven hit vigaszában nem lelik a kívánt lelki erőt bátor meg
küzdésre az élet viszályaival.

Mindenütt, még a legelőhaladottabb országokban is az 
egészen oktatlanok a bűnvádi lajstromokon magasabb szám
aránynyal jelentkeznek, mint bármily más társadalmi mozza
natnál; de ez a számarány azon mértékben mérséklődik, a 
mint a közoktatás ügye valamely országban helyesebb szerveze
tet nyer, a mint a népoktatás nagyobb tért foglal a népesség 
összes rétegeiben. Az analpbabetiknek az elitéltek közti szám
aránya tehát némileg mérve a népoktatási állapotoknak, jele
sen ezen számaránynak folytonos apadása biztos jelzője a nép
nevelési ügy fokozatos javulásának, még az elvetemedett pol
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gártársak sorában is a közoktatásnak szélesebb körben való 
elterjedése mutatkozván.

E számaránynak javulása azonban nem tarthat lépést 
az oktatásreformok haladásával, mert bizonyos idő kell arra, 
hogy a reformnak üdvös haladása a gyakorlati életben egyál
talán, de különösen az elitéltek sorában érezhetővé váljék. A  
népoktatás körüli legislativ és kormánybeli törekvések ennél
fogva ez utón csak oly időszak lefolytával bírálhatók meg he
lyesen, mely elég arra, hogy a társadalmi élet különböző te
rein activ szerepet vivők az ujabb szervezkedés alatt felnőtt 
nemzedékből kikerülteknek tekintethessenek. Nálunk tehát, 
hol csak az 1868: 38. törvényczikkel vette kezdetét a népok
tatás körüli legislatio és még csak a reá következett évben a 
kormánybeli gondoskodás, az 1873 —77-ig terjedő bűnvádi ki
mutatásokból alig lehet még felismerni e gondozásnak üd
vös hatását, annál kevesbbé, miután, mint feunebb kimutatva 
lett, a fiatalabb vagyis a 20 éven aluli kor bűnvádi lajstroma
inkon mérsékeltebb arányban van képviselve, tehát eddigelé 
azoknak még csekélyebb száma kerülhetett a büntető biróság 
elé, kik már az ujabb népoktatási intézkedések uralma alatt 
nőttek nagyra.

Mindamellett némi fokozatos arányjavulás mégis mutat
kozhatnék legalább a legutolsó 1877-dik évben, midőn a tör* 
vényhozásnak e tekintetbeli intézkedése óta mégis 8 egész 9 
év lepördűlt; pedig fájdalom, épen ez utolsó évben nemcsak 
hogy nem mérsékeltebb a teljesen oktatlan elitélteknek szám
aránya, mint az öt évi átlag szerint, hanem még valamivel na
gyobb és mindenesetre szembetűnően magasabb, mint akár 
Ausztriában, akár Európa legtöbb államaiban; igy az elitél
tek között:

az öt évi átlag szerint 1877-ben 
13237 vagyis 57.„ “/o 

1193 » 5.18 »
8314 » 36-09 ®

289 » 1.26 »

olvasni, ivni nem tudott 1 2 9 8 0  vagyis 56.960/o

csak olvasni » 1 1 9 3  »  5 .2» »
olvasni és irni » 8 3 3 2  » 3 6 .58 »
magasabb miveltséggel birt 2 7 8  » I .!2  »

együtt: 22783 23033

Ebben tehát szintén inkább meglepő, mondhatni aggasztó szám
egyenlőség, mint jobbra való fordulás mutatkozik. E téren te-



46 KONETi SÁNDOR

hát még vajmi kevés eredménye látszik, a népoktatás körül ná
lunk az utóbbi időben kétségkívül mutatkozó általános ügybuz
galomnak, és mennyiben kedvezőbb e viszony most, mint volt a 
népoktatás körüli reformok kezdeményezése előtt, bajos megha
tározni. miután az akkori időből való adatok nagyon töredéke
sek ; ha azoknak bitéit lehet adni, akkor az 1867 — 71-iki időkör 
átlagához mérve, midőn 61°/0-a az elitélteknek nem tudott ol
vasni, irni, újabban csakugyan 3 —4° 0-al kevesebb aualpliabeti 
lenne; mindenesetre azoknak még jelenleg is jelentékeny szám
aránya hatalmas intés a népoktatás terén való még fokozot
tabb tevékenység kifejtésére.

Sajátszerű jelenség, hogy az egyes büntettesoportokra 
nézve nálunk nem a teljesen oktatlauok sorában mutatkozik a 
legkedvezőtlenebb arányviszony, hanem inkább az irás-olvasás- 
tudók részéről, sőt még vísszásabb modorban a magasabb mi- 
veltségűek körében, a. mi bűnvádi viszonyaink főjellemvonásá
nak, t. i. az indulatossági jellegnek természetes következménye; 
igy elítéltetett az öt év átlaga szerint:

a bűntett neme: általában inalpba-
beti

c.sak olv. 
tudó

irni és olv. 
tudó

magasabb
képzettségű

közintézkedések ellen 16.8% 1 4 .8 °/o 17-2°/o 2 0 .o°/o 1 8 .7°/o
em beri élet » 6.3 » 6.0 » 8.0 » 5.9 » 2.2 »
súlyos testi sértés m iatt 19 .a => 19.7 » 2 2 ., » 2 0 .o » 5.8 »
vagyon  ellen 54.8 » 57.5 » 4 8 .9 » SO.g » 69.o »
egyéb bűntett v. vétség 2.2 » 1.8 » 2.6 » 3.2 » 4.3 »

Az utolsó rovat csaknem teljesen összevágó aráuyegyeulőséget 
tüntet fel a tudományos vagy művészeti foglalkozásúak másutt 
érintett számarányával, a mi a dolog természetében fekszik, épen 
ez osztályúak magasabb míveltséggel, helyesebben sokszor ál- 
míveltséggel bírván.

Más európai államokhoz mérve a mi arány viszonyunk elég 
kedvezőtlen színben tűnik fel, igy az 1875. évi adatok fonalán 
volt az elitéltek közt egészen oktatlan és pedig Francziaor- 
szágban 32.0, Nagybrittaniában 33.,, Belgiumban 37.2, Porosz
országban 49.6°/0-al; ellenben Olaszországban 70, sőt az Orosz
birodalomban épen 71.70/0-al. — Ausztriában szintén jóval ked
vezőbb arányviszonynyal találkozunk ugyan, de Ausztria sem 
dicsekedhetik folytonos, évről-évre egyaránt mutatkozó arány
javulással, igy 1874-ben 45.4°/0-a az elitéltekuek analphabeti
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volt, 1875-ben ellenben 51.tí, 1876-ban 49.5 és 1877-ben 46.7°/0, 
bolott ama nyugateurópai államokban, melyekben a népokta
tás újabban különös törvényhozási és közigazgatási gondozás 
kiváló tárgyát képezi, fokozatos javulás állandóan észlelhető, 
igy például Francziaországban az arány 1878-tól kezdve egész 
1875-ig 44 százalékról fokozatosan ‘>2 százalékra szállt alá, és 
hason arányjavulás észlelhető Angliában, hol csakis 1840 
óta tartozik a népoktatásügy a legislatio és kormáuybeli in
tézkedések ügyköréhez, de hol ez időtől fogva az ebbeli gon
doskodás oly óriási mérvben fejlődött, hogy mig 1842-ben az 
összes népiskolai állambudget csak 319000 frtot tett, 1877-ben 
már több mint 21 millió forint szerepel e czímen csupán An
gol és fekótország budgetjében, de szaporodtak is a népiskolák, 
Irhonon kivül 2163-ról 1850-ben, 17787-re 1876-ban!

Hozzájárul, hogy Ausztria kedvezőbb arányviszonyát 
csakis a német örökös tartományoknak, meg Cseli-Morva-Szi- 
léziának köszönheti, mig Karantánban 61, Isztriában 66— 70, 
Krainában 73, Galicziában 87— 88, Bukovinában 96— 97, sőt 
Dalmácziában 97— 98°/0-a az elitéit bűntetteseknek egészen 
oktatlanokból áll.

Sajnos, hogy hivatalos kimutatásainkban az értelmiség 
rovatai nincsenek a két nem szerint felosztva, mert igen érde
kes lenne megtudni, mily aránykülönbség létezik e tekintetben 
nálunk a nőnem javára vagy rovására; hihetőleg magasabb 
lesz a bűntettes nők közt a teljesen oktatlanok száma, mint a 
tibiintettesek közt, legalább másutt, jelesen Ausztriában a 
nőnemnél ez arány valamivel kedvezőbb, mint a finemnél, 
amazok közt 51°/0-al szerepelvén az olvasás és Íráshoz nem 
értők; és tekintve az összes népességet, nálunk is az 187 0-diki 
népszámlálás eredménye szerint több a női lakosság közt ki 
nem tud olvasni-irni, mint a filakók közt; amazoknál a ma
gyar szent korona területén 62.g, emezeknél 53.u°/0-al jelenkez- 
vén az inalphabetik számviszonya.

Az elítéltek közti valláskülönbsétj korántsem bír oly je
lentőséggel, mint az értelmiség fokán fenforgó különbözet, 
mivel magának a confessionalis momentumnak nincs közvetlen 
befolyása a bűntettességre általán véve, a mi nemcsak a dolog 
természetében fekszik, hanem bűnvádi statisztikánkban nyer
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kétségtelen kifejezést, az egyes hitfelekezetü bűntetteseknek az 
összes elitéltek sorában kijutó arányosztaléka csaknem teljes 
összhangzásban lévén a confessionalis térképünkön reájok eső 
arányviszonynyal; mindamellett e mozzanat is bir némi fon
tossággal, egyrészt mivel népességünk vallásfelekezeti különb
sége ama kevés társadalmi mozzanatoknak egyike, a melynek 
létszámát a legutóbbi évekig biztosan tudjuk meghatá
rozni, anyakönyveink az egyes hitközségek által vezettet
vén, az évi születéseknek szemben a halálesetekkel évenkint 
mutatkozó többletéből vagy hiánylatából a hitsorsosok szám
növekvése vagy apadása pontosabban megállapítható, mint 
bármely más népességi viszony: másrészt a nemzetisé
gek nálunk jobbára bizonyos hitvalláshoz szítván, ez úton az 
egyes nemzetiségeknek a bűutettességben való részesülése leg
alább megközelítőleg deríthető ki, erre különben minden egyéb 
támpont hiányozván. Hozzájárul, hogy ha mindjárt a valláskü
lönbség nem hat is ki akár növesztőleg, akár apasztólag ma
gára a bűntettességre, mégis tekintve az egyes bűutettcsoporto- 
kat, a különböző hitfelekezetiiek közt kétségtelenül mutatkozik 
és pedig állandó,'a szóban levő quinquennium minden egyes évé- 
ben'elég egyformán nyilvánuló különbség; a mi azonban szintén 
nem vallásbeli, hanem nemzetiségi momentumnak tekintendő, 
az egyes uépfajokban rejlő és legkevesbbé sem egyenlő irányú 
bűntettességi hajlam magyarázván a különböző hitfelekezetek- 
nek az egyes büntettkathegoriák szerint váltakozó arányszá
zalékát.

Hogy az öt évi időkör átlaga és az egyes évek számvi
szonyai közt kevés eltérés létezik, következő összeállításból tű
nik k i; volt az elitéltek közt:

az üt évi átlagban 1877-ben
róm ai katliolikus 9788 42 .„6°/o 10244 vagyis 44 .4
görög  » 2697 11*8, ' 2708 » 11 .™ »
g örög  keleti 3381 14-84 » 3402 » 14.,7  S>

ágostai hitvallású 1506 6.61 » 1540 » 6.68 »
helvét » 4072 1 7.88 ® 3791 » 16.46 »
unitárius » 97 0.42 84 s> 0.37 »
izraelita » 1228 5 .39 » 1261 » 5-48 »
egyéb vallású 14 0,06 » 3 » O-oi >

e g y ü t t : 22783 23033
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Mennyiben vágnak össze e biintettességi confessiouá- 
lis arányok a magyarországi lakosság általános confessionális 
arányzatával, mennyiben térnek el egymástól, legvilágosabban 
akkor ismerhető fel, ha az utolsó 1877-tliki év adatait a 
magyarországi népességnek az 1876. végére kipuhatolt hitfele
kezeti viszonylagos számaival vetjük egybe; számíttatott pedig

Magyarországban 187(5. végén elítéltetett 1 8 7 7 .
illetőleg 1 8 7 7 . elején fo ly a m á b a n

róm ai katliolikus 0 ,3 7 4 7 3 7  vagyis 4 6 ,e3» /0 10244 vagyis 4 4 .47° /0

g örög  » 1 ,5 4 3 2 0 0 » 11-29 & 2708 » 1 1 .,6 »
görög-k e leti 1 ,9 8 1 7 1 4 » 14.50 » 3402 » 1 4 . ; ,  »
ágostai hitvallású 1 ,1 1 0 4 2 5 » 8.12 » 1540 » 6 .fi8 *
helvét » 2 ,0 0 0 0 9 1 » 14.63 3791 » 16.46 *
unitárius » 5 5 2 9 3 » 0.40 » 84 » O.37 »
m ózes vallásit 6 0 2 2 0 7 » 4.41 » 1261 » 5.48 »
egyéb » 2 9 5 1 » 0.02 » 3 » O.oi »

összesen : 1 3 ,6 7 0 6 2 4 23033

A  görög katholika és görög keleti egyház hívei tehát, 
valamint az unitáriusok teljesen egyenlő arányban, a római 
katholikusok és ágostaiak majd két százalékkal mérsékeltebb, 
a bekét és mózes vallásuak végre valamivel magasabb (egy 
egész két százalékkal nagyobb) arányban szerepelnek a bűn
tettesek közt, mint hazánk népe közt egyáltalán véve.

Csakugyan, ha az 1877-ben elitéit bűntetteseket confes
sionális szempontból viszonyítjuk hasonvallású népességünk 
ugyanazon év elején talált létszámához, az unitáriusok és egyéb 
vallásúaktól eltekintve, melyek kisebb számuknál fogva nem 
lehetnek mérvadók, aránylag legkevesebb bűntettes fordul elő 
az ágostai hitvallásúak és a római katholikusok közt, legtöbb 
ellenben a helyét hitvallásúak és az izraeliták közt; pedig az 
utóbbiaknál előbb kedvezőbb viszony látszott fenforogni, nyil
ván mert nem álltak rendelkezésre az utóbbi időkre és egész 
Magyarországra (a belevont határőrvidékkel együtt) vonat
kozó népszámi adatok, most pedig azoknak birtokában vagyunk; 
már pedig ha az 1877-dik év elején mutatkozó létszámot vesz- 
szük alapúi, és ahhoz mérjük amaz év folyamában elitélteket, 
lehető biztos eredményre jutunk, ez úton pedig csakugyan 
amaz eredményre jutunk, hogy valamennyi vallásfelekezetiek 
közt viszonylag legtöbb bűntettes kerül ki a mózesliitűek sorá
ból ; igy esik 1877-ben:
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ágostai hitvallásúak közt 721 lélekre egy hasonvallású elitéit 
római katholikusok » 622 » » » »
görög » » 570 » » » »
görög keletiek » 564 » » » »
helvét hitvallásúak » 527 » » » »
mózes vallásúak » 478 » » » »
valláskülönbség nélkül 594 » általán egy elitéit.

Szembetűnőbbek az aránykülönbözetek az egyes feleke- 
zetbeliek közt, ha büntető cselekvőségük ama bűntettcsopor- 
tozatok szerint vétetik figyelembe, melyeket már felhasznál
tunk, t. i. az évi átlagban elitéltetik évenkint:

bűntett neme római 
katholiku; görög

katholikus
görög
keleti

ágostai
hitvallású

közintézkedések ellen 1821 18.«0/o 337 12.5%, 377 1 !.,« /„ 313 20.8° /o
az eb éri élet » 621 6.3 » 166 6.0 » 259 7.6 » 9 4  6.2 »
súlyos testi sértés miatt 1873 19., » 578 21.! » 667 19., » 306 20.* »
vagyon  ellen 5283 54.„ » 1566 58.o =>1973 58.4 » 756 50.n »
egyéb bűntett s vétség 190 2.o » 50 1.9 » 105 3., » 37 2.4 »

e g y ü tt: 9788 2697 3381 1506
helvét

hitvallású
unitárius mózes 

vallású
egyéb
vallású

az elitéltek 
közül általán

6 9 4  1 7 . !% 7 2 8 5  2 3 .2°/o 1 16.8%
2 6 6  6.5 » 6 15 1 .2 » 1 6-3 s
9 9 0  24.3 » 30 76  6.2 » 2 19.9 »

2 0 4 3  5 0 .o » 53 8 0 4  6 5 .4 » 9 54 .s  »
79  1 .9 » 1 48  4,o » 1 2 ., »

4 0 7 2 97 1 2 2 8 14

Szemben az általános arányosztalékkal, a közintézkedé
sek elleni bűntettek csoportjánál csak a két görög egyház hí
veinél találkozunk az átlagnál mérsékeltebb, a többieknél 
emeltebb arányviszonynyal, legnagyobb az az ágostaiaknál és 
a zsidóknál, különösen birói zártörés és biinelősegítés esetei
ben, mindkét nemű bűntett egyáltalán nálunk felette szapora, 
olyannyira, hogy például 1876-ban 995, sőt 1877-ben 1227 
személy birói zártörés és 1081, illetőleg 1107 személy bünelő- 
segités miatt vonatott bűnvádi fenyítés alá. Az emberi élet 
ellen irányzott merényletek, valamint súlyos testi sértések ro
vatában az általános vagy valláskülönbség nélküli arányoszta
lék 2 6 . 2 ° / o ,  ehhez hasonló arány van a róm. katholikusok és 
ágostaíak bünlajstromában, mig az a két görögegyház híveié
ben 27.tí, a reformátusokéban pedig épen 30.8°/0-ra emel
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kedik; már pedig a reformált egyház, ha nem kizárólag, de túl- 
nyomólag a magyar ajkúakból szedi jutalékát és igy a közélet
ben ama tapasztalás, hogy a magyar nemzetiségben a hevesebb 
vér szülte indulatosság és erőszakoskodásra kész bajiam na
gyobb mérvben vau meg, mint a társnemzetek bármelyikében 
bűnvádi adatainkban leli szomorú igazolását, minek még szó- 
lóbb bizonyítéka az, hogy az unitáriusok, kik kizárólag ma
gyarok, illetőleg székelyek, aránylag még nagyobb percentuatiót 
mutatnak, az öt évi átlag szerint évenkint elitéltetni szokott 97 
unitárius közül 36 az emberi élet vagy testi épség ellen irá
nyuló merénylet miatt kerülvén büntető Ítélet alá, a mi több 
mint 37°/0 ; ellenben a zsidó bűntettesek közt a súlyos bűume- 
rényletek szerény arány viszony nyal jelentkeznek (7.4°/0), holott 
megfordítva a vagyon elleni bűntettek rovatában nekik jut ki 
az oroszlánrész, mig e bűntettcsoportra általán, t. i. a vallás
különbségre való tekintet nélkül 54.8°/0 esik. a hébervallású 
bűntettesekuél ezen arányviszony 6 5.4°/0-ra emelkedik, tolvaj- 
láson kivül különösen csalás, váltó- és egyéb okmányhamisitás, 
meg hamis és vétkes bukás esetei képezvén bűnlajstromaik 
főrovatát, úgy hogy ez utóbb nevezett bűntett miatt 1876- 
ban elitéit 1664 bűntettes közt 395 és az 1877-ben e miatt 
elitéit 1473 közt 345, tehát csaknem egynegyed része Mózes 
vallást követő volt. Az átlagnál nagyobb a percentuatio még 
a két görög egyház hivei sorából kikerülő bűntettesek közt 
(58°/0), mig a róm. katholikus hitű bűntettesek ebbeli arány
viszonya valamivel mérsékeltebb, és még mérsékeltebb a két 
evangélikus hitű bűntettesek közt, mi teljes összhangzásban 
áll amaz észlelettel, hogy hazánk bűnvádi statisztikájában, mint 
már másutt említve lett, a vagyon elleni bűntettek nem visz
nek oly túlnyomó szerepet, mint másutt, és a mi másrészt meg- 
fejthetővé teszi, hogy miért jelenkeznek a bűntett ;sek közt ná
lunk az egészen vagyontalanok jóval szerényebb arányban, mint 
másutt, a mi a vagyoni állapotnak a bűntettességre való befo
lyásának tárgyalására vezet.

A vagyoni állapotot illetőleg, mely valamint leggyak
rabban egyik főforrása a bűnös cselekvényeknek, úgy másrészt 
némikép tükre a közvagyonosodási állapotoknak, Magyaror
szág bűnvádi statisztikájából ama sajátlagos tünemény áll

4*
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elő. hogy a vagyonosabb néposztály az elitéit bűntettesek közt 
jóval magasabb arányban van képviselve, mint akár Ausztriá
ban, akár más államokban. Midőn úton-útfélen azt hangoztat
ják, hogy Magyarország népe szegény, különösen szemben a 
társállam lakosságával, midőn nemcsak hírlapjaink és a köz
vélemény, de még a köztapasztalás is az általános élszegénye
dést találják népünk összes rétegeiben, akkor elitéit bűntette
seink egy jó harmada nem a szegénysorsúak közűi, sőt 7 szá
zalékban egyenesen a vagyonos osztályból kerül ki.

Azt kellene gyanítanunk, bogy a mi biróságaink más 
fogalmat kötnek össze a különben is nagyon relativ értelmű 
vagyonossággal. de akkor alig volna képzelhető oly meglehe
tős egyformaság az egyes évek adataiban, a minő a szóban 
levő öt évi időközben csakugyan mutatkozik. E sajátszerü je
lenségnek nyitját két körülményben találjuk, egyrészt a köz
vagyon nálunk agronom létünknél fogva egyáltalán jobban el 
van oszolva, mint fejlettebb közgazdasági fokra emelkedett 
államokban, nem is mutatkoznak a túl felhalmozott gazdag
ság és teljes nyomor közt másutt tapasztalható végletek, azon- 
fölül szerényebb életigények a vagyonosság fogalmát is sze
rényebb keretbe foglalják; másrészt büntetőügyi viszonyaink 
általános jellemzése e tekintetben is megadja a magyarázást, 
nálunk, mint már ismételve megjegyezve lett, a merő indula
tosságból származó és igy a vagyoni állapottal semmi össze
függésben nem levő bűnös cselekvények nagyobb mérvben 
fordulván elő, mint másutt, nem annyira a nyomor, az inség, 
mint inkább népünk véralkotásában rejlő okok jelentkeznek, 
mint az elkövetett bűntettek főrugói.

Volt az elitéltek közt:
öt év átlaga szerint 1876. 1877.

vagyontalan 15135 vagyis 66 .J3°/o 15144 67.33°/o 15576 67.6s0/o
ném i vagyonnal 6035 » 26.43 » 6051 2 7 . » 5932 25.78 »
vagyonos 1613 » ^  7 .08 » 1397 5 .14 » 1525 6 .CJ »

együtt: 22783 22592 23033

Hogy pedig a nem minden vagyon nélküli és a vagyonos nép 
osztályainak bűntettessége csakugyan az önkénykedés és nyers 
erőszakoskodási bajiamban leli főforrását,következő összeállí
tásból világlik k i ; az öt évi átlagban elítéltetett nálunk:
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vagyontalan némi vagyon- vagyonos vagyonra 
nal biró való lék.

nélk. álta'aban
közintézked. eü. bűntett m iatt 1973 13.j°/0 1415 23.5°/0 447 27.7°/0 16.2 
az em beri élet ellen 948 6.2 »  379 6.3 » 101 6.3 » 6.3
súlyos testi sértés-féle 2816 18.c » 1347 22 .4 » 359 22 .3 » 19.9
vagyon  elleni bűntett 9120 60.3 » 2721 44 .9 » 646 40.0 » 54 .3
egyéb bűntett vagy vétség 2 78 1.8 » 173 2 .9 » 60 3 .7 » 2 .2

eg y ü tt: 15135 6035 1613

Mig tehát nálunk ez átlag szerint a bűntettesek egyáltalán 
54.8° 0-ban a vagyon ellen intézett és 45.2°/0-al egyéb bűntett 
miatt Ítéltetnek el, a szegény sorsúak közt az előbbiek 60.3°/0- 
kal, az utóbbiak 39.7° 0-al, a némi vagyonnal ellátott bűntette
sek közt 44.9, illetőleg 55.1°/0-al, a vagyonosak közt végre a 
vagyon elleni bűntettek 40 és a többiek 60%-al szerepelnek ; 
de ez arány még elég szomorú, mert valóban megdöbbentő 
észlelet, bogy nálunk évenkint 646 oly személy vonatik fenyitő 
ítélet alá és pedig hírvágyból származó és másnak vagyona 
ellen intézett merénylet miatt, ki nemcsak hogy nyomor és 
ínség által uem lehetett ösztönözve efféle bűnös cselekvényre, 
hanem inkább vagyoni állásában találhatott volna hatályos 
erkölcsi védelmet akármi nemű és czimű, de kivált a vagyonbiz- 
tosság ellen irányzó bűntettek ellen; és szintoly szomorú, 
hogy a többi 967 vagyonos, ki az évi átlag szerint az elitéltek 
közt szerepel, hol a közintézkedések ellen tör, melyekben pe
dig leginkább saját vagyonának oltalmára czélzó intézményt 
kellene tisztelnie, liol az emberi élet ellen tör, közűlök éven
kint nem kevesebb mint 460 érezvén a Nemesis karját gyilkos
ság, emberölés, súlyos testi sértések és effélék miatt, sőt ha a 
némi vagyonnal bírókat a vagyonosokkal egy rovat alá vonjuk 
és szembesítjük az egészen vagyontalanokkal, akkor az emberi 
élet és a testi épség ellen elkövetett bűntettek miatt évi átlag
ban elítéltetni szokott 5950 személy közűi 2186 (vagyis közel 
37°/0) nem minden vagyon nélküli, a közintézkedések elleni 
bűntettek miatt átlagban elítéltetni szokott 3835 személy kö
zül 1862 (vagyis 48.5°/0) tartozik ama néposztályhoz, mely 
nem egészen ügyefogyott, sőt még a vagyon elleni merényle
tek miatt évenkint fenyítés alá kerülő 12487 bűntettes közt 
3367 (vagyis 27°/0) oly egyén számittatik, kik hol mint vagyo
nosok, hol legalább mint olyanok szerepelnek bűnvádi hivata
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los kimutatásainkban, kik kevés vagyonnal birnak, vájjon ez 
utóbbiak másutt nem szerepelnének-e az egész vagyontalanok 
sorában, nehéz meghatározni, hiányozván minden tájékozási 
támpont a mérv iránt, melyet bíróságaink e tekintetben hasz
nálnak; de feltéve is, hogy azok külföldön nagyobb részben 
valóságos szegényeknek tekintetnének, 1 (Íróságainknak a va- 
gyouosság körüli felfogása aligha fog tetemesen eltérni a ná
lunk e tekintetben uralkodó általános nézetektől és a kit eljáró 
bíróink nem tartanak egészen vagyontalannak, az a közönsé
ges életben sem fog nálunk a szó szoros értelmében szegény
nek tekintetni, és így legalább hazánk közgazdasági viszonyai 
közt nem fog olyannak vétethetni, kinél merőben szegénységé
ben kellene keresnünk biintettességének, ha nem is egyedüli, 
de legalább főforrását. Ily föltételezés mellett pedig kétségkívül 
figyelemre méltó jelenség, bogy nálunk csak kétharmada az 
elítélteknek vagyontalan, egyharmada ellenben hol kevés va
gyonnal biró, bol kisebb-nagyobb gazdagságra szert tett egyén, 
mig Ausztriában 1874 és 1875-ben csak 12.3°/0-al, 1876-ban 
11.9 és 1877-ben l l 20/0-al jelentkeznek a némi vagyonnal biró 
és vagyonos elitéit bűntettesek.

Igazságügyi kimutatásainkban az elitéit bűntettesek 
illetősége is feltüntetve találtatik, de minthogy ahhoz különös 
társadalmi vagy tudományos érdek nem fűződik, e mozza
nat legfeljebb csak administrativ és nemzetközjogi szempont
ból bírván némi jelentőséggel, minthogy továbbá az elítéltek 
legnagyobb része a magyar államterület polgárai és csak mér
sékelt arányban akár az osztrák örökös tartományokból,f akár 
külföldről valók, elég itt e viszonyt egyszerűen amaz ered
mény szerint bemutatni, mely a szóban levő öt évi időköz átla
gában mutatkozik, annál is inkább, mivel e viszonyra nézve is 
az egyes években felette csekély eltérések észlelhetők, mind
egyikben az átlagos arány jutván határozott kifejezésre ; volt 
pedig az öt évi átlag szerint az elítéltek közt:

belföldi 22497 vagyis 98.74°/0
osztrák tartományokból 231 » 1.01 »
külföldi 55 » 0.25 »

együtt: 22783 
Az elitéit bűntettesek előélete nagy jelentőségű momen-
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tűm, nevezetesen a bűntettismétlések vagyis a visszaesések sta
tisztikája felette tanulságos anyagot szolgáltat, nemcsak a köz- 
erkölcsiség,. hanem különösen a társadalmi érdekek és az igaz
ságügyi szervezet szempontjából. A  visszaesések számarányá
ban egyfelől a bűntettességre való általános hajlam, az elitél
teknek megrögzöttsége, és így a gonosz merényletek végrehaj
tásában szerzett különös gyakorlottságuk azzal pedig nagyobb 
társadalmi veszélyességök, másfelől az alkalmazott bünteté. 
seknek gyógyhatálya, sőt az egész bünfenyitő eljárásnak a 
bűntettesek javítására való kihatása többet-kevesebbet tükrö
ződik vissza.

Ezt közelebb megvizsgálni nálunk annál szükségesebb, 
mert mint másutt megmutatva lett, bíróságaink a bűntettek 
megítélésében nem mindig alkalmazzák a szigor ama mérvét 
mely a fenyítés alá vont törvényszegés súlyos volta szerint 
igazoltnak látszhatnék; vájjon pedig ez enyhébb birói eljárás 
csakugyan ingerül szolgál-e ugyanama vagy egyéb bűntett
nek elkövetésére: leginkább a visszaesések növekedő számvi
szonyából deríthető ki.

E tekintetben az öt évi időköz egyes éveiben szintén elég 
coustans arányviszony mutatkozik ugyan, mindamellett épen 
azoknak száma mutat különös uövekvési hajlamot, kik hason- 
nemü bűntett miatt már előbb bűnhődtek, jóllehet e kö
rülmény inkább a szóban levő quiuquenniumot megelőző idő
szakban helyet foglalt büntető törvénykezés eredményeid jelen- 
kezvén, nem szolgálhat támpontul mostani bírósági eljárásunk 
megítélésére, mely csakis egy későbbi időszak adataiban fog 
kifejezésre jutni. így az elítéltek közt

az üt évi átlagban 1877-ben 
büntetve solia sem vo lt  16 5 5 8 7 2 .68 °/o  16565 7 l . 94°/o

kihágás m iatt büntetve v o lt  2196 9 .64 » 2415 10.4B »
hasonnemü bűntett m iatt » 2725 11.9C » 2837 12.3j »
másnemű » » » 13 0 4 5 .72 » 1216 5.2t »

e g y ü t t : 22783 23033

A  bűntettismétlések tehát az öt évi átlag szerint 17.68 
°/0-al jelentkeznek, mely arány az 187 7-diki év adataiban is 
egyformán jut kifejezésre, ez évben is az elitéltek közt 17.58°/0-al 
találkozván, kik hason vagy másnemű bűntett miatt már egy
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szer megfenyítve voltak; liogy pedig épen azoknak száma nö
vekedő arányt mutat, kik liason bűntett miatt már egyszer 
vagy ismételve lakoltak, következő összeállításból tűnik k i; 
hasonnemű bűntett miatt már egyszer vagy ismételve bűnhődött, 
az egyes években elitéltek közt volt, és pedig

az elitéltek ál- köztük ugyanazon bűn- arány-
talános száma tett miatt már bűnhődött viszony

1873. 20976 2362 l l . 26°/o
1874. 23471 2939 1 2.53 »
1875. 23842 2871 12.04 »
1876. 22592 2616 11*58 »
1877. 23033 2837 12.3, »

átlagban 22783 átlagban 2725 átlag 11.96 »
Kétségkivüli tehát, hogy ugyanegy bűntett elkövetésé- 

sénél mutatkozik az ismétléseknek határozott irányú gyarapo
dása, már pedig épen e körülményben nyilatkozik leginkább a 
korábbi büntetésnek, mint gyógyeszköznek hatálytalansága.— 
Különben nem szabad szem elől téveszteni, hogy legnagyobb 
része a visszaesőknek a vagyon ellen intézett bűntettek miatt 
elitéltek sorában található, a birvágyból származó bűnös cse
lekvények, mint jelesen lopás, csalás, okmányhamisitás és egyél) 
e kathegoriába eső bümnerényletek köztapasztalás szerint leg- 
hamarább az illetőknek másod természetévé válván, úgy, hogy 
a szokásos tolvajok, rablók, okmányhamisitók stb. mindenütt 
jelentékeny számarányban szerepelnek az elitéltek lajstromán. 
De ba e körülmény tekintetbe is veendő és elismerendő, 
bogy azoknak nagyobb számából legkevesbbé sem lehet bírósá
gaink enyhébb eljárásának növesztő befolyására következtetni, 
másrészt ama körülmény, hogy a közintézkedések ellen irány
zott merényletek, de kivált a súlyos testi sértések csoportjá
ban az ismétlések nálunk jelentékeny nagy számmal előfordul
nak, méltán arra enged következtetni, hogy bíróságaink ez 
irányban való enyhébb felfogása mégis csak van némi vonatko
zással ez észleletre; igy a bűntettkathegoriák szerint az öt
Á vi á + lo  o-Viíin • ugyanazon bűntette\i auag D á n . mia{ t már bünhödött

a közintézked. ell. bűntett m iatt elitéit 3835 közt v o lt  183 vagy . 4.7°/0-i
az em beri élet » » 3  » 142S » » 29 » 2.o y>
súlyos testi sértés-féle * » 4522 » » 318 » 7.0 »
vagyon  elleni » » 12487 » » 2184 » 17.5 *
egyéb bűntett vagy vétség » » 511 » » 11 » 2. 1 »

e g y ü tt : 22783 2725 11.!36%
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Nemi különbségre nézve nálunk a visszaesések statiszti
kája nem igazolja Oettingen ama megjegyzését, hogy a bün- 
pályára lépő nőnél a büntettesség hamarább válik szokássá, és 
hogy a nőneműéi e tekintetben nagyobb tenuitás mutatkozik, 
mint a íibüutetteseknél; nálunk leginkább csak az ugyanegy 
bűntett miatt elitéltek közt a nőnem közel ugyanaz arány
ban szerepel mint a férfinem, nyilván mert a tolvaj nők csak
ugyan hason vagy nem sokkal csekélyebb fogékonyságot tanú
sítanak visszaesésre, mint a finembeli tolvajok, de minden más 
tekintetben kedvezőbb aványviszonyban vannak; igy az öt évi 
átlag szerint az elitéltek közt

a Jinemböl a nőnemből
soha büntetve nem vo lt  14436 vagyis 72,oi°/9 2122 vagyis 7 r .sü° /0
kihágás m iatt büntetve vo lt  1985 » 9 .00 » 211 » 7.,i »
hasonnem ű bűntett m iatt 2409 » 12.oa » 316 » I I .55 »
másnem ű » » 1217 s> 6.07 » 87 » 3 .iS »

e g y ü t t : 20047 2736

Tehát hatodfél százalékkal kevesebb oly nő, mint férfi szerepel 
bűnvádi lajstromainkon, kik akár kihágás, akár ugyanegy 
vagy másnemű bűntett miatt már érezték a Nemesis karját, a 
nélkül, hogy a kiállott büntetés reájok nézve visszariasztó ha
tással lett volna. A  vagyon ellen intézett merényletek miatt az 
öt évi átlagban elitéltek közt a nőnem épen egy százalékkal
csekélyei)!) visszaesési arányt tanúsít, mint a férfiúéin, igy az 
átlagban elitéit 10836 fibűntettes közt volt 1911 vagyis 17.,, 
°/0-al, ki már hason bűntett miatt büntetés alá lett vouva, míg 
az elitéit 1651 nő közt 273 vagyis 16.5°/0-al fordult elő oly bűn
tettesnő, ki ugyanily bűntett miatt előbb már egyszer vagy
többször került fenyítés alá. A  hírvágyból származó bűntettek
nél ennélfogva a visszaesések számaránya csak egy százalékkal 
kedvezőbb a nőnemnél, mint a fincmé. Lajtháu-túl kedvezőbb 
e viszony mint nálunk; igy az utolsó évi adatok szerint és pe
dig 1877-ben

Ausztriában Magyarországban 
soha nem volt  büntetve 51.5°/o fi és 6 3 .,° /0 n ő 72. o/0 fi és 77.e°/o nő
vétség vagy kihágás m iatt 23.0 » » » 17.0 • s> 9 .0 » » » 7., » »
bűntett miatt büntetve 25.5 » » » 1 9 . 3  » » 18.1 » » » 14.t » »
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A  kihágások bűnvádi statisztikánknak egyik tömör tar
talmú lapját képezik és ba mindjárt e czim alatt előforduló 
cselekvények nem tekintve a gonosz szándékot, mely a kihágá
sok többjét jelzi, nem tekintve az elkövetés módját és eredmé
nyét, nem öltenek is oly veszélyeztető jelleget, mint a büntet
tek és vétségek, mindamellett a kihágások miatt évenkint elő
forduló följelentéseknek, valamint a vád alá kerülő személyek
nek roppant száma, de kivált az évenkint e miatt elitéltetni 
szokott egyéneknek jelentékeny létszáma, tehát a megfenyíten- 
dőknek talált törvényszegéseknek sokasága, elég szomorú ké
pet tár elénk, annál szomorúbbat, minthogy egyfelől nem cse
kély részben oly természetűek, hogy általok igen fontos állami 
és társadalmi érdekek veszélyeztetteknek látszanak, — másfe
lől azokon is ama főjelleg észlelhető, mely összes bűntettessé
günk statisztikáján át vezérfonalként szövődik, t. i.az erősza
koskodás és féktelen indulatosság jellege, több mint harmad
része a megfenyített kihágásoknak az emberi élet és testi biz
tosság ellen lévén irányozva.

A  följelentések száma az egyes években szintén elég 
nagy egyenlőséget tüntet fel. Az öt évi átlag szerint évenkint 
118685 uj följelentés fordul elő és a bíróságok működését egy • 
egy évben igénybe vevő följelentések összege csak annyiban 
szenved némi változást, a mennyiben az előbbi évről elintézet
lenül visszamaradó följelentések száma évről-évre örvendetes 
mérvben csökken, a mi kedves tanúsága annak, hogy járásbíró
ságaink is mind fokozottabb tevékenységet fejtenek ki; meny
nyire szálltak alá a szóban levő quinquenniumban az elintézet
lenül maradt följelentések általános és viszonylagos számerő
ben, következő összeállításból tűnik k i; kihágások miatt volt:

összes
följelentés

1873. 165204, ebből az év végén elintézetlenül maradt. 43201 vagy. 26. ,0/0
1874. 152757, » » » » 33751 » 22., >'
1875. 148028, « » » » 31897 » 21.e »
1876. 145794, » » »  » 30911 » 21 .2 »
1877. 155167, » » » » 27976 » 18.0 »

átlag : 153390, á tlagban: 33540 21 .8 »
Bármennyire örvendetes járásbíróságainknak a felme

rülő panaszok és följelentések elintézésére irányzott törekvése, 
mégis az évenkint hátralékban maradó átlag 33540 eset kivá-
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natossá teszi, hogy jóakaratuk a birói orgánumok szaporításá
ban is lelje a kiegészítő istápot, ennek szüksége még szembe
tűnőbbé válik, ha ama személyek nagy számát veszszük tekin
tetbe, kik ellen az indított tárgyalás ugyanaz év folyamában 
nem lett befejezve, mert jóllehet, ez irányban is kétségtelen a 
javulás, évről-évre kevesbedvéu azoknak úgy absolut, mint je
lesen viszonylagos számuk, mégis felette sajnos, hogy átlag 
40453 vádlott irányában az év végével függőben marad az el
lenük folyó bűnvádi tárgyalás. Mennyiben változott e viszony 
évről-évre, mennyiben szállt különösen alá a függőben maradt 
tárgyalások számaránya, következő összeállításból tűnik k i; 
kihágás miatt volt:

vádlottak hány vádlottra 0 /
száma nézve / °

1873. 176346, ezek közül a tárgyalás füg'göb. m aradt 43965 vagy. 24.93
1874. 197784, » » » » 44896 » 22 . ,0
1875. 195941, » » » » 41293 » 21.0i
1876. 196944, » » » » 37889 » 19.s4
1877. 203209, « » s> » 34224 » 16.84

átlagban 194045, átlagban 40453 20 .85

A kihágások körüli tárgyalásoknak e javulása azon
ban sokat veszt jelentőségéből, ba tovább kutatjuk, bogy az 
év lefolyta alatt véglegesen befejezett tárgyalások miképen 
értek véget, mert ama tárgyalások nagy száma, mely csak az 
által jut befejezésre, mert a tárgyalás egyszerűen beszüntetve, 
vagy a vádlott más bírósághoz utasítva lett, legkevesbbé sem
mutat javulást, sőt a legutolsó két évben még rosszabbodott,
arány viszonyuk még az átlag fölé emelkedvén ; nem kevesbe- 
dett továbbá ama vádlottak száma sem, kik büntelennek nyi
latkoztató, vagy bizonyítékok elégtelensége miatt felmentő ha
tározat alapján szabadon bocsáttattak, e tekintetben is a két 
utolsó év az átlagnál kedvezőtlenebb eredményt tanúsítván, igy 

az öt évi átlagban 1876. 1877.
vádlottra 0 1 vádlottra 0 1 vádlottra 0 /

nézve nézve /0  nézve /ü
be lett szüntetve a tárgyalás 42374 vagyis 21 .s4 47025 23.88 46677 23.0o
büntelennek találtatott 15037 » 7.15 16434 8 .3S 17102 8 .41
bizony, elégtelenség, felm ent. 16397 » 8.44 1 6 8 3 9 8 .55 1 75 1 5 8 .gi
a tárgyalás alatt m eghalt 608 » 0.3!! 6 7 6 0 .34 7 1 8 0 .: 5

» » m egszökött 412 » 0 .21 442 0 .Q2 473 0 .83

74828 38.56 7 6 4 1 6 41.34 8 2 4 8 5 4 0 .80
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elítéltetett 78764 40.59 77639 39 .,,  86500 42.56

a tárgyalás függőben  m aradt 4 0 4 5 3 2 0.85 3 7 8 8 9 19.2< 34224 16.84

e g y ü tt: 194045 100.0<,1919 4 4 100.oo203209 100.oll

A  fölmentések számaránya a kihágásoknál első pilla
natra tetemesen csekélyebbnek látszik, mint a milyen a bűn
tettek s vétségeknél fennebb ki lett mutatva,de ha azokhoz mind- 
ama nagy számú eseteket soroljuk, melyekben a vádlott merő
ben a tárgyalás beszüntetése folytán kiszabadúlt vagy más 
bírósághoz utasítva lön, akkor a fölmentések több miut38°/0-ot 
tesznek; és itt úgy, mint a bűntetteknél, azt találjuk, hogy a 
kihágások egyes főcsoportjainál különbözőleg nyilatkozik a 
felszabadulások számaránya, leggyakrabban és legnagyobb 
mérvben a beesületbiztosság ellen irányzott kihágásoknál, az 
öt évi átlag szerint 63.39 °/0-ka a vádlottaknak, hol a tárgyalás 
beszüntetése, hol a büntelenséget vagy a bizonyítékok elégte
lenségét kimondó határozat alapján, újra világos tanúsága an
nak, hogy vagy legtöbb esetben fenn sem forgott komoly becsü
letsértési eset, és ez megbocsáthatlan hiábavaló zaklatása a birói 
orgánumoknak, — vagy bíróságaink túl enyhén járnak el a 
valóságos becsületsértések megtorlásában s igy öntudatlanul 
növelik az önelégtételre, jelesen az értelmesebb körökben 
amúgy is elterjedt párbaj vívásra, az alsóbb néprétegekben a 
verekedésekre való hajlamot.

Ellenkezőleg a jövedékrövidítésre ezélzó kihágások meg
ítélésénél eljáró bíróságaink részéről oly szigor fejtetik ki, 
hogy a 16163 vádlott közűi, kik ellen az öt évi átlag szerint 
a tárgyalás évenkint véghez vitetik, nem több mint 1300 sze
mély vagyis csak 8.oi°jo, hol a tárgyalás beszüntetése, hol fel
mentő határozat fonalán marad büntetlenül; vájjon gyakorol-e 
erre befolyást a pénzügyi orgánumok, szigorú ellenőrzése, vagy 
a bizonyitéki eljárásnak helyesebb volta, vagy végre ama kö
rülmény, hogy e kihágásokra rendesen csak pénzbírságok 
szoktak szabatni, bajos lenne meghatározni. Mindenesetre sa
játszerű, hogy ezeknek ellenében az emberi élet és testi épség 
ellen irányzott kihágásoknál a fölmentési arány még az átla
gos aránynál is nagyobb; igy az öt évi átlag szerint:
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a kihágás neme : a
az élet és testi biztosság ellen 
a vagyonbiztosság »
a m ezei rendőrség »
a becsületbiztosság »
jövedékcsonkitási kihágások ell. 
a küzerkölcsiség ellen 
egyéb kihágások »

vádlottak felmentve
lett °/o elítélve 0 / 

lett /«
7 5 2 0 4 2 9 7 9 6  vagyis 3 9 .e5 2 8 0 9 2  37-25
4 8 1 1 3 1 77 4 1 » 36.87 1 9 5 8 8  4 0 . , 3

2 1 3 9 6 7 5 0 8 » 3 5 .oc 9 7 5 6  4 5 .co
2 0 6 5 9 1 3 2 0 0 » 63.89 4 4 6 2  2 1 .g„

1 6 1 6 3 1 3 0 0 » 8.04 1 1 0 7 0  6 8 .4r

2 9 3 1 1 1 6 5 » 3 9 . ,4 1 2 0 7  4 1 .2„

9 5 7 9 3 0 9 8 » 32-34 4 5 8 9  4 7 .9 ,

: 9 4 0 4 5 7 3 8 0 8 38.03 7 8 7 6 4  4 0 .5 ,

A  mi az elitéltekre kiszabott büntetéseket illeti, járásbí
róságaink részéről is szintoly enyhe és mérsékletes felfogás 
mutatkozik, mint szemben a bűntettekkel kir. törvényszékeink 
részéről, jóval több, mint egybarmada az elitéltetteknek leg
feljebb egy heti fogságra, egynegyed része egy héten túli, de 
egy hónapnál rövidéi)!) fogságra, tölti) mint egyharmadrész 
pénzbírsággal vagy csak megdorgáló ítélettel fenyíttetik és 
alig több mint 5°/0 egy hónál tovább tartó fogsággal illettetik; 
igy öt évi átlagban el lett Ítélve:

3 hónál tovább terjedő fogsági’a 
1 » » » »
1 hétnél » »
1 heti v. annál rövidebb 
pénzbírságra
itéletileg m egdorgáltatott 
házi fenyítésre átadatott

372 vagyis 
3180 »

20080 » 
27561 »
23048 »

4203 »
320 »

0 . « °  

0.04 

25.4i) 
35.00 
29 no 

5 .34 
0.39

e g y ü tt: 78764

Bíróságaink ez atyáskodó szelleme, tekintve a kihágá
sok kevesbbé veszélyeztető voltát, talán nem bír oly nyomaték
kai, mint a bűntettek megtorlásánál mutatkozó birói lágyság, 
minthogy azok rendesen nem annyira gonosz szándéknak, mint 
vigyázatlanság, könyelműség, meggondolatlanságnak vagy pil
lanatnyi felindulásnak szüleményei, mindamellett előfor
dulnak a kihágások sorában oly súlyos esetek is, mint jele
sen az élet és testi biztosság ellen irányuló és büntettességünk 
egyik főforrásából, a nép erőszakos hajlamaiból indúló kihá
gások, melyekre nézve az egy heti vagy azon aluli fogság ko
molyan nem nevezhető büntetésnek; sőt még sajátlagosabb 
felfogásra mutat, hogy ezen vagy a közerkölcsiség ellen elkö
vetett kihágások megtorlására még pénzbeli büntetések is 
elégségeseknek találtatnak; igy az öt évi átlag szerint az élet

■



6 2 KŐNEK SÁNDOR

és testi biztosság ellen intézett kihágás miatt évenkint elitéit 
28093 személy közűi 4248 egy lxeti vagy azon aluli fogsággal 
lett megbüntetve, sőt 2281 csak biróílag megdorgálva, vagyis 
több mint 23°/0-a ily gyöngéd módon lett megfenyítve; nem 
csoda tebát, ba az e miatt évenkint vád alá kerülők száma foly
tonos növekvést mutat, igy az élet és testi biztosság ellen el
követett kihágás miatt lett bevádolva 1873-ban 69488, 1874- 
ben 75755, 1875-ben 77320, l«76-ban 78754 és 1877-ben 
74702 vagyis az öt évi átlagban 75204 személy.

Hogy pedig nálunk a kihágások jelentékeny része oly 
sértéseket tartalmaz, melyek inkább az indulatosságban, mint 
a hírvágyban lelik forrásukat és azért oly megtorlást igényelné
nek, mely képes lenne azt, ba nem végképen megszűntetni, leg
alább tetemesen megkorlátozni, már amaz arányviszonyból tű
nik ki, mely a valóságosan elítéltek közt az egyes kihágási 
csoportokra nézve fenforog; az elítéltek közt t. i. az öt évi át
lag szerint képviselve vannak :

az élet és testi biztosság elleni kihágás-esetek 35.67°/0
a vagyonbiztosság » » 24.86 »
a jövedékröviditésre irányzott » 14-05 »
mezei rendőrség elleni » 12.39 »
becsületbiztosság » » 5-66 ;>
közerkölcsiség » » 1-53 »
állami és egyéb érdekek elleni » 5-84 »

Nagyon kívánatos lenne, hogy akár az igazságügyi, akár a 
pénz- vagy belügyi minisztérium részéről hivatalosan ki volna 
mutatva, mennyi az, mi a biróílag kiszabott pénzbírságok alap
ján évenkint befoly, mindenesetre az összeg jelentékeny lehet, 
miután évről-évre átlag 23048 személy ez úton megbirságol- 
tatik, ha csak a pénzbeli büntetés mérvében is nem mutatko
zik bíróságaink különös enyhesége, és épen e körülmény
nél fogva az igazságügyi kimutatásokban annak is hely volna 
adandó; mert ha még súlyosabb törvényszegésekre is merő
ben pénzbüntetés és hozzá még homaeoi^athicus dózisban 
alkalmaztatik, ez épen egyenes ellentétben van az igazságszol
gáltatás komoly feladatával.

A  kihágások nem bírván oly fontossággal szemben a 
fenforgó állami, társadalmi és közerkölcsiség érdekeivel, mint
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a bűntettek vagy vétségek, az elitéltek személyes viszonyai 
sem igényelhetnek oly tüzetes figyelembe vételt, mint az elitéit 
bűntettesekéi; mindamellett sajnos, hogy a hivatalos összeállí
tásokban az egy nemi különbségen kivül semmiféle egyéb 
mozzanat nincsen feltüntetve; tekintve pedig az elítéltek sexu- 
alis különbözetét, a nőnem köztök 5°/0-al nagyobb arányban 
van képviselve, mint a bűntett vagy vétség miatt elitéltek közt. 
Az öt évi átlag szerint a kihágások miatt egy-egy évben elitéit 
7876-4 személy közűi 13491 a nőnemből lévén vagyis 17.13°/0, 
mig a finem (t. i. 65273) 82.88°/0-al van képviselve.

Tekintve az áthágások főcsoportjait, azt találjuk, hogy 
a becsületsértések és jövedékcsonkitások miatt elitéltek közt 
legnagyobb a nőnem részesűlési aránya, a mi némileg a nőnem 
természetéből kimagyarázható, szintoly természetesnek talál
ható, hogy a vagyonbiztosság elleni kihágásoknál is az átlag
nál magasabb arányban szerepel, de legkevesbbé sem magya
rázható ki a női természetből, legalább nem kellenék, bogy 
abból kimagyarázható legyen, hogy a közerkölcsiség ellen 
intézett kihágásoknál is a nőnem átlagos arányviszonyánál 
magasabb mérvben szerepel; igy az öt évi átlag szerint volt 
az elitéltek közt:

az elitéltek álta- köztük nönembeli 
lános száma

az élet és testi biztosság ellen 2 8 0 9 2 3 4 6 3 vagyis 1^*32 °l
a vagyonbiztosság » 1 9 5 8 8 3 7 3 4 » 19*06

a mezei rendőrség » 9 7 5 6 1 5 1 8 » 15.56 »
a becsületbiztosság » 4 4 6 2 1 4 1 3 :> 31
jövedékcsonkitási kihágások 1 1 0 7 0 2 6 7 4 » 24.16 »
a közerkölcsiség ellen 12U 7 2 6 1 » *1-62 »
egyéb kihágások 4 5 8 9 4 2 8 » ^•32 »

együtt: 78764 13491 átlag 17.12 » 
A  sajtóvétséf/ck statisztikája az egész öt éven át jófor

mán ugyanegy mederben mozog. A  végtárgyalásoknak cse
kély száma, főleg szemben az évenkint előforduló följelentések
nek elég jelentékeny létszámával, továbbá a vizsgálatoknak 
lassú folyama, valamint a sajtóvétségek miatt évenkint elitél
tetni szokott személyeknek parányi száma, kivált mérve a vád 
alá kerülők számához, állandó egyik ismérve az öt évi időkör
nek és semmiféle irányban sem mutatkozik örvendetes átala



6 4 KŐNEK SÁNDOR

kulás, legfeljebb az elitéltek és fölmentettek közti arányvi
szony mutat némi javulásra.

Ugyanis az évenkint átlagban előforduló 66 följelentés
ből, melyek közűi 9 a közvádló panasza alapján, 57 pedig ma
gánpanasz alapján nyer helyet, 7 az 1848 : 18. törvény czikk 
24. §-a értelmében egyszerűen félre tétetik, 51 a vizsgálat 
megindításával intéztetik el, 8 pedig elintézetlenül marad; — 
daczára annak az évi följelentések hullámzásában nemcsak 
bogy apadás nem mutatkozik, hanem inkább folytonos emel
kedés észlelhető, főleg a magán pauasz utján helyet nyerő föl
jelentésekre nézve ; igy volt:

küzvádlA pa- magán panasz együtt
nasza folytán folytán

1873. 7 44 51 följelentés
1874. 9 46 55 »
1875. 8 70 78 »
1876. 7 58 65 »
1877. 13 66 79 »

Az átlagos 51 följelentési esetből, mely vizsgálat meg- 
iuditásával talál elintézést, 16 vagyis 31.37°/0, hol a panasznak 
visszavonása, hol a kereshetőség leszállítása által, 21 pedig 
vagyis 41.i8°/o a végtárgyalás eszközlésével jut befejezésre; 
ellenben 14 vagyis 27.45u/0 hátralékban marad; tehát alig 
több mint kétötöde a vizsgálatoknak eredményez végtárgya
lást és e tekintetben korántsem tapasztalható, hogy a legutóbbi 
években helyesebb arány mutatkoznék, sőt úgy a hátralékok
nak, mint a kereshetőségi leszállításoknak számviszonya inkább 
tetemes rosszabbodást tüntet fel.

Egyedül ama számviszony, mely az elitéit és a nem 
vétkeseknek talált vádlottak közt fenforog, évről-évre helye
sebi) arányba látszik helyezkedni; igy az öt évi átlagban éven
kint előforduló 21 végtárgyalásnál 7 vádlott ítéltetett el, el
lenben 14 mint nem vétkes a vád alól felszabadúlt, az arány 
tehát az öt évi átlagban úgy áll mint 1 : 2-höz, mi még min
dig feltűnő aránytalanság, az összes vádlottaknak csak egy- 
harmada találtatván vétkesnek, ellenben kétharmada mint 
nem vétkes felszabadul, mindamellett ez aránynak foko
zatos javulása következő összeállításból tűnik k i:
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vétkesnek nem vétkesnek arány
kijelentetett találtatott ' viszony

1873. 4 12 = l : 3-hoz
1874. 5 12 = 1 : 2.4-hez
1875. 10 20 1 : 2-hez
1876. 9 17 = l : l.g-hoz
1877. 9 9 = 1 : l.i-hez

Minél higgadtabb leend a sajtót kezelők hangulata, 
minél tapintatosabb leend journalistikánk vezetése, minél in
kább áthatva leendnek feladatuk magasztos és felelősségűk 
súlyos voltától, a közvélemény regulátorakép jelentkező napi 
sajtót mozgató és elintéző tényezők, — végre minél inkább 
hozzá fog szokni a nagy közönség a szabad sajtó szabad fu- 
valmához, annál nagyobb mérvben fog e már most is foly
ton javuló arány viszony tavább javulni; mert csakis a valósá
gos becsületsértések, vagyis qualificált sajtóvétségek miatt fog 
panasz emeltetni és az ily vétségek megítélésénél esküdteink 
nem fognak annyira a féltett sajtószabadságnak, mint a ve
szélyeztetett köz- és magánbiztosság védelmére törekedni, és 
igy nem annyira amannak megóvására indokolatlan fölmente- 
tésekbe, mint az utóbbinak erélyes oltalmazásába a bebizo
nyított sajtókihágásnak igazságos megtorlásába helyezni 
társadalmi hivatásukat. Igaz, hogy az efféle magasabb felfogás 
még nem igen látszott behatolni sem a sajtót kezelők, sem 
esküdteink körébe, legalább a sajtóvétség miatti panaszok 
folytonos emelkedéséből legkevesbbé sem lehet következtetni 
hogy józanabb gondolkozás gyökerezett volna meg akár az 
előbbiek, akár az utóbbiak elméjében, de már ama körülmény, 
hogy az Ítélet, illetőleg a végtárgyalás elleu beadatni szokott 
semmisitési panaszoknak évről-évre aránylag kevesebb eset
ben szokott hely adatni, úgy az átlagos 10 semmiségi panasz 
közűi átlag csak 2 esetben adatik annak hely, ellenben 8 eset
ben az vísszautasittatik, — csakugyan arra enged következ
tetni, hogy esküdtszékeink mind helyesebben járnak el tiszti 
hivatásukban.
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