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.A. j e l e n  kötet a Karok és Rendek kerületi és országos 
üléseinek, továbbá a főrendiháznak az anyagi büntetőjogot 
illető tárgyalásait foglalja magában.

Leginkább kiemelkedik a halálbüntetés kérdése körüli 
vita. Ennek menetét, belefoglalva az országos választmány 
idevágó tárgyalásait is, összevontan tüntetjük fel a követ
kezőkben.

Az országos választmány tárgyalásainál alapül veszszük 
és lehetőleg kifejezéseiben és mondatszerkezetében is reprodu
káljuk a jegyzőkönyveket, melyek egész terjedelmökben meg
találhatók II. kötetünk 382. és köv. lapjain; a Karok és 
Rendek és a főrendiház tárgyalásaira nézve pedig felhasz
náljuk az alább közölt naplókat.

I. Az országos vá lasztm á n y  tárgyalása i.

Az országos választmány tagjai közül nehányan a 
halálbüntetést még nem tartották nélkülözhetőnek és ők a 
kérdést nem a jog vagy az emberiesség általános szempontjai
ból, hanem azon gyakorlati tekintetből látták felteendőnek, 
váljon azon czélok, melyek elérésére a halálbüntetés hasz- 
náltatik, a büntetésnek más nemei által nem érhetők-e el ? 
Mert ha bebizonyul, hogy a társadalom czéljainak biztosítá
sára a halálbüntetés megkivántatik, úgy annak, valamint a 
háborúnak jogossága az önvédelem eszméjéből önként követ
kezik. nemkülönben, ha kimutatható, hogy a halálbüntetés 
a bűntettek, például a gyilkosságok meggátlására a leghat- 
hatósabb eszköz, nem szenved kétséget, hogy az az emberies
séggel sem ellenkezik; mert kettő között lévén a választás, 
az igazság érzete követeli, hogy inkább a vétkes szenvedjen 
halált büntetéskép, mintsem az ártatlanok gyilkoltassanak. 
Egyéb okaikat a következőkben adták elő:



vin
Főtekintet a halálos büntetés eltörlése ellen az egész 

művelt világ példája. Történtek ugyan a halálbüntetés 
eltörlésére kísérletek, de azoktól a törvényhozások minde
nütt ismét visszaléptek és a büntetésnek ezen szigorú nemét 
minden törvénykönyvben megtartották. Egy ily intézmény, 
mely a századok hosszú során keresztül élt, nem nélkülöz
het erős alapokat az emberi természetben. Azon elméleti 
okoskodások, melyek ezen büntetés ellen felhozatnak, más 
nemzetek törvényhozói előtt is ismeretesek valának: és ha 
mindezek ellenére a halálbüntetés mindenütt feltalálható, 
tanácsos-e azt a népek köz-itélete ellen épen nálunk meg
szüntetni. hol a nép az erkölcsi műveltség tekintetében sok 
másnál alantabb áll.

Másik tekintet a halálbüntetés mellett inkább az 
érzelem, x&int a gondolkozás köréből van véve. Bizonyos 
bűntettek nemeire nézve, értve olyanokat, melyeknek elkö
vetője többé sem magával, sem a polgári társasággal ki nem 
békülhet, a halál igen emberies neme a büntetésnek. A ki 
atyját, anyját, jótevőjét orozva meggyilkolta, az emberek 
ezen osztályába tartozik. Ha tettének súlyát érzi, áldás 
reá nézve az élettől szabadulni; ha nem görnyed alatta, 
úgy megrögzött gonosz, kit emberek közt, ezek bátor
ságának veszélyeztetése nélkül, megtűrni nem lehet. Am 
legyen, hogy az emberre nézve nem létezhet absolut 
javíthatlanság, de áll-e az emberi társaság az erkölcsi 
kifejlődés, a keresztény szeretet azon fokozatán, hogy az 
apagyilkost, midőn húsz évi fogsága után kiszabadul, 
körébe ismét fölvegye? Az, hogy fogsága alatt nem tett 
rosszat, elegendő megnyugtatás leend-e polgártársaira ? 
Vagy nem-e inkább javulása fölött örökös kétkedésnek 
lesz helye ?

De a halálbüntetés azon hatásánál fogva, miszerint 
bűnök elkövetésétől inkább mint más büntetés képes 
az embereket elrettenteni, a bűntettek megelőzésére a 
legsikeresebb büntetés; és a halálbüntetés fentartása mel
lett ez a legfontosabb ok. Történnek ugyan öngyilkos
ságok, vannak, kik csekélységért életüket koczkáztatják, 
vagy kikre a kivégzések látványa hatást nem tesz; dg
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mindezek csak egyes kivételek; a köztapasztalás tagadhatat
lanul bizonyítja, hogy az emberek véghetetlen többsége az 
élethez mindenekfelett ragaszkodik, és azért az életnek 
megszüntetése mindig a legfélelmesebb büntetés fog maradni. 
Felhozatik ugyan a halálbüntetésnek sikeres hatása ellen 
a tapasztalás, hogy az századokon keresztül a legnagyobb 
kegyetlenségekkel alkalmaztatván, a bűntettek elkövetését 
megelőzni nem volt képes, és hogy a múlt idők példája 
inkább azt bizonyítja, hogy minél kegyetlenebbek voltak a 
büntetések és gyakoriabbak a halálbüntetések, annál rosz- 
szabb lábon állott a közbátorság állapota; de ezen okos
kodást megfordítva, az is állítható, hogy a halálbüntetés 
nélkül a közbátorság még kevésbbé lett volna biztosítva, 
és ezen állítás valóságát igazolni látszik azon kénytelenség, 
miszerint a halálbüntetést ott is, hol már eltöröltetett, nem 
nélkülözhették és visszaállították. Hogy a kegyetlen bün
tetésektől való félelem sem volt képes a múlt időkben a 
közbátorságot annyira is fentartani, mint az jelenleg eny
hébb büntetési mód mellett fennáll, annak egyik oka a nem
zetek jelen erkölcsi kifejlődésében, műveltségében kereshető, 
mely a múlt időben még alantabb állott mint most, s a mely, 
ha magasabb fokra emeltetik, ha a népnevelés által az erköl
csök még inkább szelidülnek, elkövetkezhetik azon idő, a mikor 
a halálbüntetés szüksége megszűnik. Sokan az ellenvélemé- 
nyiiek közül magok elismerték, hogy a jelen fenyítő rend
szer fentartása mellett — nem lévén a halálbüntetés 
pótolható — annak eltörlése csak az újabb rendszer beho
zatalával történhetnék czélszerűen, mely a halálbüntetésnek 
más büntetés nemével leendő kipótolását lehetségessé teszi. 
A magánelzárás, kivált a bűntettek megelőzésére nézve, 
korántsem oly hathatós büntetés, mert, noha a szigorú magán
elzárásban hosszas lévén a kín, melyet a rab szenved, e 
tekintetben az súlyosabb büntetés a halálosnál; mégis, mivel 
a halálbüntetésben a látszatos rossz nagyobb a valónál, ez 
a bűntől való elrettentésre sokkal alkalmasabb eszköz aman
nál; mert továbbá a haláltól való irtózás inkább termé
szeti érzetből, mint eszméletből eredvén, a halálbüntetésben 
lévő rosszat mindenki magyarázat nélkül felfogja, s ez már
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magában, függetlenül a végrehajtástól és annak látásától, 
a leghathatósabban érinti az emberek képzelődési tehetségét. 
A magánelzárás sanyarúsága ismeretlen — a priori, kivált 
műveletlenebb emberek körében.

Nem kívánják a választmány ezen tagjai a halálbünte
tést mindazon esetekre, melyekre eddig fennállott, megtartani, 
sőt inkább czéljok azt minél kevesebb esetre szorítani, és e 
részben legbiztosb útnak azt látják, melyet az angolok 
követtek. Az angol törvényhozás mintegy húsz esztendő óta 
a 78 esetet, mely halállal büntettetett, lassankint 12-re 
szállította le. Ha látta, hogy a büntettek bizonyos nemei 
a halálbüntetésnek azokra nézve lett megszüntetése után 
nem szaporodtak, egy lépéssel tovább ment és más bűntet
tekre is eltörölte azt. Ezen példát követve, kívánnák 
nálunk is a halálbüntetést megszüntetni, mire nézve java
solják, hogy a) a lehető legkevesebb esetekre szoríttatnék 
a halálbüntetés; b) annak helye csak legvilágosabb és az 
ellenkezőnek lehetőségét kizáró próbák mellett lehetne; 
c) az elítélésnél a szavazatok nevezetes többsége, ha nem 
egyhangúsága kivántatnék meg; d) a fejedelem meg- 
kegyelmezési joga fenmaradna. Ily korlátok között majd
nem lehetetlen, hogy a halálbüntetés ártatlanon hajtassák 
végre, s ekként azon eset, hogy az elitéltnek ártatlansága 
a büntetés végrehajtása után derüljön csak ki. az alig 
megtörténhetők sorába tartozván, a halálbüntetésnek jóvá 
nem tehetéséből merített ellenvetésnek jelentősége megszűnik.

Azok közül, kik a halálbüntetésnek eltörlése mellett 
nyilatkoztak, némelyek a halálbüntetés jogszerűségét is 
kétségbe vonták, azzal érvelve, hogy az állam az egyén min
den polgári viszonyok felett álló személyiségének eltörlésére s 
az egyéni tökélesbülés lehetetlenítésére nem lehet feljogosítva. 
Többen azonban mellőzvén a jogszerűség kérdését, vagy meg is 
engedvén, hogy a halálbüntetésre joga van a statusnak, és 
hogy élhet vele, ha fenmaradására szükségesnek találná s 
ha nélküle czéljai létesíthetők nem volnának: éjien azért 
nyilatkoztak a halálbüntetés ellen, mert nem czélszerü s 
mert a belőle származó rossz néha nagyobb annál, a melyet 
az általa fenyítendő bűntett okozott.
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Tagadni ugyan nem lehet, hogy a megelőzés mindig 
egyike marad a büntetések fó'czéljainak, de eléretett vagy 
csak megközelíttetett-e ezen czél a halálbüntetésnek évezre
dekig tartó gyakorlata által ? A históriai adatok ellenkezőt 
bizonyítanak. Minél gyakoriabbak voltak a halálbüntetések, 
annál sűrűbben fordultak elő épen azon bűntettek, melyeket 
halállal parancsolt megfenyíttetni a törvény. A hosszas 
gyakorlat, vagyis azon tekintet, hogy a halálbüntetés, min
den korban, minden nemzetnél divatozott ily eredmények 
után, nem a büntetés mellett, hanem ellene, nevezetesen 
czélszerűsége ellen szól s csak azt bizonyítja, hogy a halál- 
büntetés alkalmazása azon általános tévedések közé soro
zandó, melyeket néha századról századra megállapít a törvény- 
hozás terén a gyakorlat.

Felhőzetik a halálbüntetés megtartása mellett annak 
népszerűsége és példássága, mert nagy erővel hatván a 
közönségre, a bűntettek meggátlására a legnépszerűbb fenyí
téknek tekinthető. Ha azonban a népszerűség itt annyit 
jelent, hogy e büntetés, mint megérdemlett, visszhangra 
talál a népben, hogy ennek érzelmei mintegy igazolják, 
különösen némely esetekben, a halálbüntetés alkalmazását: 
ezt Magyarországra nézve nem állíthatni. Nem egyszer 
fordult bizonyos rokonszevvel, a szánakozás érzelmeivel a 
tömeg a vesztőhely felé; és kivált oly esetekben, ha a 
halálra ítélt talán külseje, ifjúsága stb. által is benyomást 
tesz a nézőkre, a megfenyítendő bűntettről egészen meg
feledkezik a nép, mert olykor bátorságot lát az elitéltben, 
őt hősnek, vagy, mert ártatlannak mutatkozik, épen áldo
zatnak tekinti. Innét sokszor a nép-poezisnak egyik ked- 
vencz tárgya a kivégezett rabló, és ennek dicsőítését, 
nem pedig az általa elkövetett bűntől való irtózatot, nem az 
erkölcsi leczkét, melyet a bűnfenyítésből meríthetni, tár- 
gyazza, az ének. Hogy ily körülmények között e büntetést 
példásnak nem mondhatni, világos. Több országban indít
vány tétetett, miszerint a kivégzések ne nyilvánosan, hanem 
a közönségtől elzárt helyen történjenek, mi szintén bizo
nyítja : hogy a halálbüntetést még a mellette nyilatkozók 
közül is sokan nem tekintik példaadónak. He hogy a kivé-
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geztetés nem gyakorol elriasztó hatást a tömegre, valamint 
nem bir elrémító' erővel a gonosztevőkre nézve, azt a 
vesztőhelyen történni szokott lopások, gyilkolások bizonyít
ják. Szintúgy nem ritkán jelentékeny hatás nélkülinek mutat
kozik magokra az elitéltekre nézve is a halálbüntetés, mint 
azt azon könnyelműség vagy épen gúny, melylyel az Ítéletet 
fogadják, eléggé tanúsítja. A rögtönitélő törvényszékek 
bíráskodása a halálbüntetés hathatósága ellen szolgál erős
ségül, azt tanúsítván, hogy a halálbüntetés magában a 
rend fentartására nem elégséges. Ha a statarialis rendsza
bálynak van némi sikere a közbátorság helyreállítására 
nézve, az nagyobb részben a büntetés rögtöni elvételének 
és a rendőrség felügyeletének, mely ily rendkívüli körülmé
nyek között éberebb szokott lenni, tulajdonítható. Nem 
lehet attól tartani, hogy a halálbüntetés megszüntetése 
előre ki sem számítható káros módon fog a közbátorság 
állapotára hatni. Mert már az előadottakból k itűn t: mily 
kevéssé hathatós és sikeres a halálbüntetés; más részről bizo
nyos, hogy már ma a halálbüntetések közönségesen nem 
annyira a megrögzött gonosztevőket, kik, megnyílván a börtön- 
ajtó, bűnből bűnbe visszaesnek, és a kiknek élete a tulajdon
jog és rend folytonos megtámadásából á ll: mint inkább azon 
tetteket érik, melyek nem ritkán a szenvedélyek rohamában 
követtetnek el. Bebizonyítható, hogy azon országokban, hol 
a halálbüntetés eltöröltetett, ennek szünetelése idején azon 
bűntettek, melyekre elébb a halálbüntetés állott fenn, nem 
szaporodtak és nálunk is József uralkodása alatt a halál
büntetés egy ideig el volt törölve, a nélkül hogy ez a 
közbátorság megrázkódtatását vonta volna maga után. Ide 
járul még, hogy gondoskodhatni a halálbüntetés oly pótlé
káról, mely amannál emberiebb és a czélok biztosítására 
sikeresebb leend. Mihelyt bebizonyítható, hogy a halálbün
tetés a bűntettek elfojtásának nem sikeres módja, vagy 
bebizonyítható csak az, hogy ezen czél elérésére más nemei 
a büntetésnek alkalmasok: a halálbüntetés többé nem 
védelmezhető; annyira fontosak a megszüntetését sürgető 
egyéb tekintetek.

Ugyanis a büntetés egyik főkelléke abban áll, hogy
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a status az ellene irányozott rendsértésért s a rajta elköve
tett kárért elégtételt nyerjen általa. De mily elégtételt 
nyújt a statusnak a halálbüntetés? Az egész büntetés a 
boszúnak kitöltésében áll, mi az állam eszméjével ellenke
zik, és nem hogy elégtételt nyerne vele, mint inkább való
ságos kárt vall; s igy ha a meggyilkolt egyén oeconomiai 
veszteség a statusra nézve, a bűnösnek kivégeztetése ezt 
egy ujjal fogja megtoldani; holott ha fogsággal büntettetik 
a vétkes, megjavulhat és a polgári társaság hasznos tagjává 
válhat, mert a tapasztalás bizonyítja, hogy a halálbüntetés 
igen sokszor nem azért mondatott ki a bűnösre, mivel 
javulása egyáltalában nem vala reménylhető s mivel életben 
maradása teher és veszedelem polgártársaira nézve, hanem 
mivel az általa elkövetett bűn oly minőségű, melyre az 
elégtételt a boszúval felcserélő előítélet s az ezen alapuló 
visszatorlási rendszer a »vérért vér« elvet szereti alkalmazni.

Hogy a halálbüntetés nem javíthat, hogy tehát a büntetés 
azon czélja, melyet a büntető rendszer új alapra állításától 
reménylenek, általa meg nem közelíthető, minthogy épen akkor, 
midőn az illető a bűn örvényébe merült, adatik által a halál
nak, világos. A népek politikai intézkedései között egyet sem 
találhatni, mely a kereszténység szellemével s alapítójának e 
szavaival: »én nem akarom a bűnösnek halálát, hanem azt. 
hogy megjavuljon és éljen« oly annyira ellentétben állana, 
mint a halálbüntetés. S így, ha a törvényhozás terén az állam 
elutasithatlan követelésein kívül még az emberiesség igényei is 
tekintetbe vétethetnek a törvényhozó álta l: mindig új és új 
indító okok fognak találtatni, melyek a halálbüntetés meg
szüntetését elvégre magok után fogják vonni; azon bünte
tését, mely egyszerű vagy minősített formáiban alkalmazva, 
mindig vagy siker nélküli erőpazarláskint, vagy épen a leg
gyászosabb következmények kíséretében torzkép gyanánt 
tűnt fel, s melynek neve ugyan büntetés, de a büntetés 
természete és alkotó részei nem találtathatok fel lényegében.

Egyik fő ok, mely a halálbüntetés alkalmazása ellen 
szól, a helyrehozhatlanságban áll. Más büntetés alól, ha az 
elítéltnek ártatlansága elébb vagy utóbb kitűnik, felment
hetni a méltatlanul szenvedőt, veszteségeit részben pótolhatni
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fájdalmait enyhíthetni; de ha az ártatlanon a halálbünte
tés végrehajtatott, nincs mód, melyen az igazságtalan Ítélet 
következményei kipótoltathassanak. Vétkes gondatlanság 
vagy csalóka jelenségek. állapíttassák meg bár a lehető 
legjobb eljárás — nem egy ártatlant marasztalnak el, s 
azon rendszer, mely a halálbüntetés pártolóinak vallomása 
szerint is néha egyik-másik ártatlant gyalázatos halálra 
juttathat, a status fentartására oly eszközhöz nyúl, melynek 
kezelését az emberiség legszentebb érdekei tiltják.

A halálbüntetés alkalmazása ellen szól továbbá a 
kegyelem joga, melynek szükséges voltát a halálbüntetés 
mellett minden népek ismerték. Azonban valahányszor a 
fejedelem a törvényszékek által halálra i télinek meg nem 
kegyelmez, mindannyiszor nem annyira a törvényszékek, 
mint a mintegy felebbviteli bíróságot gyakorló fejedelem 
mondja ki valósággal az elitéltre a halált, minthogy meg
kegyelmezni hatalmában állott volna; e szerint épen a 
kegyelemjognál fogva a fejedelem büntető bíróvá válik. Még 
az is figyelemre méltó, hogy a kegyelemjog alkalmazása 
vagy nem alkalmazása nem az ügy lényegétől, nem a vét
kesnek kegyelmezésre méltóbb voltától, hanem egyéb mellé
kes körülményektől függ, s a kisebb gonosztévő talán nem 
nyer kegyelmet azért, mert a gonosztett vidékén megszapo
rodott azon neme a törvényszegéseknek, melyhez az általa 
elkövetett bűntett tartozik, a nagyobb gonosztévő pedig 
megkegyelmeztetik, mert reá nézve épen ellenkezőleg álla
nak a körülmények; oly dolog, mely által a büntetés jogi 
jellegét elvesztvén, esetlegessé, a változó körülményektől 
függő expedienssé válik.

A halálbüntetés első nyomai az istenségnek bemuta
tott emberáldozatokban mutatkoznak; vallásbeli vakbuzgó
ság, tortúra és halálbüntetések a történetkönyvnek ugyan
azon lapján egymás mellett találhatók; s midőn az előre 
haladott polgáriasodás s a szilárdabb alapra épített tudo
mány amazokat mindinkább háttérbe szorítja, a harmadik 
sem lehet ezentúl eleme a jogszolgáltatásnak. 8 csakugyan, 
valamint a halálbüntetéseket mindig visszás jogi fogalmak 
és fonák status-elvek kíséretében látjuk fellépni, mihelyest a
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büntetési rendszer, ennek sziikségképeni következménye a 
halálbüntetés eltörlése. Ez annál inkább életbeléptethető, 
mivel a halálbüntetés megszüntetése a legszorosabb viszony
ban áll a tárgyalás alatt lévő javító rendszerrel; s így, 
midőn egyrészről megszűnik a halálbüntetés, másrészről 
emelkednek a kerületi börtönök, javulnak s a magánrend
szer követelései szerint idomíttatnak a törvényhatósági 
fogházak; midőn egyrészről a kirekesztőleg ijesztésen és 
elrettentésen alapuló fenyítési rendszer emberiebbnek engedi 
át helyét, másrészről a nevelést illető üdvös intézkedések 
a törvényhozástól minél előbb várhatók. Ezekhez képest az 
összes büntető rendszer újjá alakításában elegendő biztosi- 
kot remélvén találhatni az országos választmány tagjai közül 
azok is, kik a halálbüntetés eltörlésében csak annyiban 
véltek megegyezhetni, a mennyiben helyébe új és fogana- 
tosabb surrogatumot léptethetne az új büntető rendszer: 
a nagy többség a halálbüntetés megszüntetése mellett nyi
latkozott.

II. K erü leti ü lések .

Zsedényi Ede (Szepesmegye) nyitja meg a vitát. 
Csakis azért tartja meg a halálbüntetést, mivel ezen bün
tetésnem képes leginkább visszatartóztatni az azzal bünte- 
tettet büntettek elkövetésétől. Azt azonban elismeri, hogy 
a halálbüntetés eltörlése szelidítőleg hat az erkölcsökre.

Klauzál Gábor (Csongrádmegye) a halálbüntetés ellen 
foglal állást és mint vezérlő motívumot azt emeli ki, hogy 
ha benne hiba vagy tévedés történt, azt jóvá tenni 
nem lehetséges. Felhoz egy esetet 1834-ből: Szegeden 
egy nőt megöltek és kirabolták; három gyanús ember 
elfogatván, a legifjabb vallomást tett és a kettőt bűntár
sának mondá; mind a három elítéltetvén, a két idősebb 
kivégeztetett, a fiatalt korára való tekintettel nem végezték 
k i : később kitűnt, hogy egyedül a fiatal volt a bűnös és 
hogy a másik kettőt boszixból mondá tettestársnak. A statá
riumok nagy számából nem lehet következtetni semmit,
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mert a megyék nem azért kérik, mivel szükséges, hanem 
mivel a rendes főbenjáró perek a kir. táblán igen soká, 
6—8 évig, késnek és a statáriummal a megyék az igazság
szolgáltatást csak gyorsítani akarják, különösen pedig rövi
díteni a vizsgálati fogságot.

Beöthy Ödön (Biharmegye) szintén a statárium kül
désével foglalkozik. Ép az a körülmény ugyanis, hogy 
sok megye kéri folyton a statáriumot, mutatja, hogy a 
halálbüntetés nem hatályos. Leginkább a miatt nyilatkozik 
a halálbüntetés ellen, mivel ő a bűntettest javítani akarja, 
a halálbüntetés pedig ezt megakadályozza.

Bezerédj István  (Tolnamegye) : Mit használ a szelíd 
Krisztus tanait papolni, ha a státus maga gyilkol? A ha
lállal büntető törvényhozás hasonlít azon rossz és ügyetlen 
tanítóhoz, a ki tanítványát nem tudván megjavítani s oko
san vezetni, kicsapja az iskolából. A  ki tiz forintot lop, 
novizálni engedjük, de hogyan novizáljon a halott ? Az 
átmeneti intézkedést lehetőnek nem tartja, I tt egyszerre 
kell megtörténni a döntő lépésnek. Istennek és az ördög
nek egyszerre nem lehet szolgálni.

Kruplanicz (Esztergommegye): Szánakozás csak azért 
kiséri a bűnöst, mert a büntetés későn éri. A megszün
tetést ellenzi.

Palóczy (Borsodmegye); Az első bűn a testvérgyil
kosság vala és Isten Káint nem büntette halállal. A hábo
rúban az, a ki a lefegyverezett ellenséget megöli, gyilkos
nak tekintetik; az állam messzebb akar menni énnél, mert 
embereket, a kiket máskép is meggátolhatna, hogy ártsanak, 
meggyilkoltat. Szónok is nagy súlyt helyez a helyrehozhat- 
lanság mozzanatára. Olaszországban a bravók uralkodtak 
és mitsem használt ellenük a kerékbetörés; Leopold eltörlé 
a halálbüntetést, kivilágíttatá az addig sötét utezákat és 
azontúl teljes közbátorság uralkodott.

Ghyczy Kálmán (Komárommegye): Hogy joga van 
az államnak a bűntettekre halálbüntetést szabni; hogy az, 
ha a közbátorság máskép fenn nem tartható, nemcsak 
jog, hanem kötelesség is : kétséget nem szenved, mert 
ez egyenesen az önvédelmi jog és kötelesség természetéből
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folyik. Nemcsak azon gonosztevő ellen kell védeni a társa
ságot, a ki már a büntető igazságszolgáltatás kezére került 
és ki ellen a társaság örökös elzárás által biztosíttatható, 
de védeni kell a társaságot mindazon gonosztevők százezrei 
ellen, kik a büntelenségben vagy a büntetés gyengeségében 
a polgári társaság folytonos megtámadására okot és alkal
mat találnának. Sokkal inkább tiszteli az ész örök szabá
lyait, mely az emberiség dolgainak intézésében minden szá
zadok folyamán működött, mintsem hogy azt. a mit az 
emberek a világ minden részében, minden időben folyvást 
gyakoroltak, elméleti okoskodás nyomán általában jogtalan
ságnak merné nevezni. Nem hitetheti el magával, hogy a 
büntetőtörvények czélja egyedül a javítás legyen, mert 
ekkor a bűn büntetlen maradna. Ha különben a büntetés 
czélja a javítás, sokkal kívánatosabb, hogy az ne csak azon 
gonosztevőkre terjesztessék ki, kik már a bűntettet elkövet
ték, hanem mindazokra, a kik a bűntett elkövetésére haj
landók, s épen ezen javítási czél az, melynek elérését a 
halálbüntetéstől való félelem leginkább eszközölheti. Gyarló
ság az emberi intézményektől el nem választható. S ha a 
között kell választani, mikép egyrészről lehetséges, hogy 
évek hosszii során egyszer egy szerencsétlen áldozat essék, 
másrészről pedig száz meg száz békés honpolgár folyvást a 
gonosztevők megtámadásának legyen kitéve: szóló, habár 
vérző szívvel, de inkább az elsőt választja. Azzal végzi 
beszédét, hogy nem a törvények szigorúsága és nem a zsar
nokok kegyetlensége, hanem épen az igen érzékeny szív az, 
mi a világon legtöbb vérontásra szolgáltatott okot.

Szentkirályi Móricz (Pestmegye): Nem az i t t  a 
kérdés, hogy szenvedjenek a jók a rosszakért és hogy 
szabad-e egy rossz embert az egész javára feláldozni, hanem 
az, hogy a halálbüntetés az egyedül alkalmas eszköz-e 
a czél elérésére. Szóló nem tartja ily egyedüli büntetésnek. 
Kiindul az egyéni szabadság fogalmából s az állam bün
tető hatóságának eredetéből. Az egyéni szabadság abban 
áll, hogy senkinek az övét más ne bánthassa, s minthogy 
mégis akadnak emberek, a kik más egyén szabadságát 
sértik, a törvény kiegyenlíthető legyen az egyének közt.

1843-iki javaslatok. III. k. b
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A szabadság ily értelemben nem más, mint engedelmesség 
a törvény iránt. Innen ered az állam büntetőjoga. De az 
állam hatalma tovább nem terjedhet, mint elvenni annyit, 
a mennyit adott; szabadságot vehet el, mert azt adta, 
de életet nem, mert azt nem adta. Az institutiók javítása 
az, a mi a büntetéseket kevesbítheti, nem pedig a kemé
nyebb vagy enyhébb büntetés. Ha az államot úgy tekint
jük mint garantiáját az emberi jogoknak, még inkább 
kitűnik a halálbüntetés jogtalansága; ha az állam és az 
egyesek közt szerződés van, ebben az egyes többre nem 
kötelezheti magát, mint a mennyi joggal bir, élete felett 
pedig senkinek joga nincs.

Szemere Bertalan (Borsodmegye) leginkább Grhyczy 
beszédével foglalkozik. Először is Ghyczy azon tétele ellen 
fordul, hogy a halálbüntetés mellett annak évezredekre menő 
gyakorlata is szól. Ezután fölteszi az első kérdést: van-e bűn, 
mely emberi bírótól halált érdemel, és az élet oly jó-e, mely 
úgy, mint más javak, tárgya lehet a büntetésnek. Majd a máso
dik kérdést: a halálbüntetés nélkül fennállhat-e a társasági 
szabadság és béke? Az előbbi a jogkérdés, az utóbbi a 
czélszerűség kérdése. Az élet az állam előtt és az állam 
nélkül is meglevő; az életet tehát az állam csak önvédel
mében támadhatná meg, ez pedig egyedül a háború esete. 
Az élet elidegeníthetlen jó, és ha megfosztottunk valakit 
életétől, olyat vettünk el tőle, mit, ha tévedtünk, nem 
vagyunk képesek neki visszaadni. A mi a czélszerűséget 
illeti, bebizonyítható a történetből, hogy a halálbüntetés 
eltörlése sehol és soha nem vont maga után bűnszaporo
dást, hogy a népek erkölcse sehol és soha nem lett romlot- 
tabbá szelíd törvények, mint volt kegyetlenek alatt, sőt 
ellenkezőleg, a mint nemesültek a büntetések, velük együtt 
nemesültek az emberek is, mert igaz az, hogy humanisáljuk 
a büntetéseket és humanisáltatni fog a nép. Szóló a törté
neti adatok nagy tömegét hozza fel ezen tétel bebizonyítá
sára s lezárja az adatok sorozatát annak felemlítésével, 
hogy toskanai Leopold húsz évig nem alkalmazá a halál- 
büntetést s a bűntettek nemcsak nem szaporodtak, de volt 
eset, hogy öt hónapig országának minden börtönei üresek

i
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tálának s ezen eredmények folytán torié el 1786-ban törvény 
útján is a halálbüntetést, kimondván törvénykönyvének 
bevezetésében, hogy a büntetések szelidítése, összeköttetvén 
szorgos gondossággal a bűntettek megelőzésében, nagy gyor
sasággal az ítéletek hozatalában s pontossággal és bizo
nyossággal a valódi gonosztevők megbüntetésében, a helyett 
hogy a bűntetteket szaporította volna, szembetünőleg keves
bítő a kisebbeket s igen ritkává tévé a súlyosakat. A hol 
eltörölték a halálbüntetést és ismét visszahozták, ott ez a 
visszahozatal mindenütt politikai és nem a büntetőjogból 
merített indokok alapján történik. Azt mondják, hogy a 
gyilkosok más országokból is elözönölnék azt az országot, a 
mely a halálbüntetést eltörölné. Erre is Toskana példája 
felel meg. A mig ott el volt törölve a halálbüntetés, egyet
len egy gyilkosság sem követtetett el külföldi á lta l; s mikor 
helyreállították a halálbüntetést, 1796-ban és 1797-ben, 
kilencz külföldit fogtak el gyilkosság miatt. Hivatkozik 
Belgium és Anglia példájára, hol ugyanazon tapasztalatot 
tették, hogy a halálbüntetésnek fenn- vagy fenn nem állása 
a bűntettek számára lényeges befolyással nincs. Á ttér szóló 
azon kérdésre; hogy megfelel-e a halálbüntetés azon köve
telményeknek, melyeket egy biintetésneni iránt fel kell 
állítanunk. Elismeri, hogy példás. De kérdi: nem fontosab
bak-e erkölcsi ártalmai? Az undor a vértől nem gyengít- 
tetik-e annak szemlélése által? Xem gyengül-e meg az 
emberekben a tisztelet az élet szentsége iránt? A gyilkos
ság nem veszti-e el borzasztóságát ? Mi lett Kobespierre- 
ből, ki a forradalom előtt azért mondott le hivataláról, 
hogy ne kelljen embert halálra Ítélnie? Mi volt Marat 
később, ki 1789-ben a halálbüntetés ellen egy munkát irt? 
A franczia forradalom korában nem vált-e még gyermekek 
játékává is az állatok felnyársolása, bogarak guillotinozása? 
X YI. Lajos idejében nem jelentek-e meg a kerékbetörés szem
lélésére a legmagasabb állású hölgyek ? A hóhérok elméncz- 
kedései nem voltak-e tárgyai a saloni társalgásnak? S nem 
innét magyarázható-e meg, hogy III. Fülöp egész udvará
val szokott gyönyörködni az emberek égettetésében ? Az 
emberi természet hasonló a szelíd tigrishez, mely vért pil-

b*
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lantván meg, ismét vad lesz és vértszomjazó. Sőt sok ember
ben a gyilkolás gondolata a hóhérpad körül támad. Politikai 
hátrányaihoz a halálbüntetésnek pedig tartozik, hogy mivel a 
büntetés nagysága miatt az emberek a bűnöst vonakodnak 
feladni, a tanú vonakodik vallani, a birő vonakodik elmarasz
talni: a bűn sokszor büntetlen marad. De a halálbüntetés 
nem is osztéJcony. E közt: elvenni és el nem venni az életet, 
nincs közép. Xem is javító: a ki megöli, az nem javítja 
meg a bűnöst. A törvényhozók e részben hasonlók voltak 
eddig ama kegyetlen sebészhez, ki minden lábat elmetsz, 
melyet tudatlanságból vagy hanyagságból nem akar gyó
gyítani. S nem elrettentő mindenkire nézve egyformán. 
Számos példát hoz fel e tekintetben. Majd visszatér szóló 
arra a gondolatra, hogy fölötte ártalmas a népet szoktatni 
a vér tekintetéhez. Ha ritka a gyilkosság, korántsem azért 
az, mert nagy a halál félelme, és ha gyakori, nem azért 
gyakori, mivel a halál félelme vesztett erejéből; inkább 
mondhatni, bogy hol gyakori, azért az, mert a természetes 
undor a bűn ellen meggyöngült, s hol ritka, azért az, mert 
ezen undor még megvan. Vigyázzon a törvényhozó, nehogy 
midőn a kivégzés példáiban a halál félelmével akar munkálni, 
a másik hatalmasabb erőt, az üléstől való undort ne gyön
gítse meg az emberekben. Hosszasabban szól a halálbünte
tés megbecsülhetlenségéröl és conclusiója így hangzik : tudja-e 
a törvényhozó, hogy büntet-e vagy jutalmaz ? A legnagyobb 
súlyt azonban szóló is a helyrehozhatlanságra helyezi. Cse
lekszünk mindenható erővel mindentudás nélkül. Figyel
meztet végül a r ra : hogy ha hatalom, álnokság, birói gyű- 
lölség vérpadra juttatá áldozatát, egyszersmind biztosítá 
magát, ha nem a gyanú, legalább a próbák ellen; a ki él, 
az még megboszulhatná magát, a halott örökre néma. 
Az ellenfél, belátva a halálbüntetésnek évezredeken át 
mutatkozott sikertelenségét, engedje át a tért a másik 
rendszer kipróbálására. Összefoglalja beszédének tartalmát 
a következő gyönyörű mondatban: Xem a büntetések kegyet
lenségétől, hanem azok bizonyosságától s gyorsasságától függ 
a siker; mert ha a népet kegyetlen büntetésekhez nem 
szoktatjuk, rá a szelidebbck ép úgy, sőt biztosabban hat-
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nak, mint hatnak a kegyetlenek; mert midőn a status 
javainak rablóját megöli, a társaság ellen elkövetett bűnt 
egy épen természet elleni vétekkel boszulja meg, s midőn a 
gyilkost kivégzi, nem büntet hanem ismétli a hűnt.

Somssich (Somogymegye) azzal kezdi beszédét, hogy 
azon lelkes szónoklat után, melyet a Karok és Rendek az 
imént hallottak, szavazatra merte volna bocsátani a kérdést 
s hiszi, hogy a nagy többség a büntetés eltörlésére szava
zott volna. A kérdés azonban oly újítást tartalmaz, hogy 
mindenkinek kötelessége előadni szavazatának okait. A sta
tus jogai megszoríthatlanok és így kiterjednek az emberi 
életre is addig és annyira, a mennyire ezt a status czélja 
megkívánja; mert ha ezen értelemben vett jogokkal az 
állam nem bírna s azokkal nem élhetne, a társas élet 
főczélját: a közbátorságot nem bírná fentartani s így meg
szűnnék állam lenni, mert a polgári társaság önmagában 
felbomlanék. De szükséges-e, hogy az állam e jogot bünte- 
tőleg gyakorolja? Büntetni azt lehet, a kinek személye az 
állam hatalmában van, ez az egyén azonban megszűnt az 
államra nézve veszedelmesnek lenni. Megszűnt tehát elle
nében az állam azon joga is, mely szerint élete felett ren
delkezhetik, mert azt ily helyzetben az állam főczélja, a 
személy- és vagyonbeli közbátorság többé nem kívánja. 
A halálbüntetés szerinte sem felel meg a büntetés czéljá- 
nak. Xem javít, mert a kit a sír hideg gödrébe temettünk, 
az elől a földi javítás útját örökre elzártuk; nem szolgál 
elégtételül, mert a ki bűneivel személyt vagy vagyont 
sértve, kárt okozott s pótlásra vagyona nincs, azt leölve, 
megfosztjuk azon képességtől, hogy valaha eleget tehessen. 
A mi pedig a harmadik követelményt, a példaadást illeti, 
ezer évek folytak le s a történelem borzasztó tükrét 
mutatja a szent igazság nevében elkövetett gyilkolásoknak, 
azon tanulsággal, hogy a patakként kiomlott vér fanati
zálni igen, de visszaijeszteni képes soha sem volt. A halál- 
büntetés tehát nem javít, hanem semmisít, nem ad elég
tételt, hanem boszút, nem szolgál például, hanem fanatizál. 
Ezenfelül hátránya a változbatlanság. Ha a véges, a bot
lásnak annyira kitett emberi ítélet hibás volt, azt lehetet-
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len többé kijavítani, s halva maiad az az ártatlan, a kinek 
élete az államnak és övéinek hasznos lett volna. Másik 
hátránya az, hogy nemcsak hogy például nem szolgál, de 
szánakozást gerjeszt a kivégzett irán t; s a mi a legrosz- 
szabb: a nép hősévé válik a bűntettes; dalok, mondák 
tartják fenn nevét. Tanujele ez annak, hogy a büntetés e 
neme ellen különös borzalom lakik a jobb ember szivében 
s a természet szava szerint szánják meg a legnagyobb bű
nöst is a vérpadon. Ha valaki azon ellenvetést tenné, hogy 
lehetnek egyének, a kiknek létele, már az maga, hogy 
élnek, veszedelmes: arra azt feleli, hogy, ha vannak is ily 
ritka esetek, azok iránt az államnak hatalmában leszen 
akkor, a mikor, kivételileg rendelkezni; de azért nem szük
séges a halálbüntetést mint büntetést a törvénykönyvben 
megállapítani.

III. Országos ü lések .

A megvitatás súlypontja kétségkívül a kerületi ülés
ben volt. Az országos ülésben a szónokok száma ugyan 
igen nagy, és a vita, úgy látszik, heves volt, de a vezérlő 
férfiak közül többen, kik a kerületi ülésben már szóltak, 
nem vettek részt a vitában.

Az elnök bevezetésül hangsúlyozta, hogy a »kifejlő 
emberiség« mellett »hazánk mostani viszonyait« is vegyék 
figyelembe a szónokok.

Lónyay Gábor (Zemplénmegye) a halálbüntetés mel
lett foglal állást, különösen mivel e büntetésnem példás és 
elrettentő: ezenfelül népszerű is annyiban, hogy megnyug
szik benne a nép.

Semsey Béla (Abaujmegye), Bélássy Imre (Vasmegye), 
Jankó Mihály (Pozsonymegye), Bokorszky Adolf (Turócz- 
megye) ugyanily értelemben nyilatkoznak.

Szathmáry Antal, a kolozsvári káptalan követe, ki
jelenti, hogy, mint ember, mint keresztény, mint pap, azon 
isteni szónál fogva: »nolo mortem peccatoris séd ut con- 
vertatur et vivat«, azt óhajtja, hogy a gonosztevő magába 
térvén, megjobbuljon, éljen és hasznos tagjává váljék az 
emberi társaságnak.
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Huszár Károly (Nógrádmegye) kijelenti, hogy küldői 
a halálbüntetés megtartását kívánják s ennélfogva a meg
tartásra fog szavazni.

Ghyczy Kálmán, kinek a kerületi ülésben előadott 
véleményével foglalkozott leginkább Szemere Bertalan be
széde, újra felszólal. Tekintve a népnevelésnek hazánkbani 
állapotát, az ország több részei lakosainak szilajabb 
erkölcseit és a bűntettek elkövetésére kitűnő baljamát, de 
tekintve leginkább azon szigorú közigazgatási és politiális 
rendszernek hiányát, melyen más országokban a köz
bátorság nyugszik: nem véli, hogy épen hazánk körül
ményei legyenek azok, melyek megengedjék, hogy a magyar 
törvényhozás oly kísérletet tegyen, melyet Európa más nem
zeteinek törvényhozásai a legújabb időkben sem mertek 
megpróbálni. Azon okok, melyeket arra nézve hoznak fel, 
hogy az államnak nincs joga polgárait életüktől megfosz
tani, minden testi büntetés ellen szólnak, mert ha üincs 
joga az államnak elvenni a polgár életét, úgy szintén nincs 
joga megrövidíteni a z t ; pedig a fogság, a rabság és minden 
testi büntetések, melyek sanyarúsággal vannak összekötve, 
ugyanezt teszik. Maga az örökös rabság, melyet a halál- 
büntetés helyébe akarnak tenni, nem egyéb, mint egy neme 
— s legrettenesebb neme — a halálnak.

Radvánszky Antal (Zólyommegye): Az állam csak 
azt veheti el a polgártól, a mit a polgár vagy az államtól 
kapott vagy az államban szerzett: ilyen az egyéni szabad
ság és a vagyon. Az életről azonban ezt nem mondhatni. 
Annál kevésbbé veheti el pedig az állam az életet, mivel 
magának az egyénnek sem tulajdona az élet.

Szallopek Lajos (Verőczemegye) a halálbüntetés fen- 
tartására szavaz, de csak azon alapon, hogy annak rögtöni 
eltörlése a gonosz embereket arra csábítaná, hogy súlyos 
bűntetteket kövessenek el.

Kroner Lajos (Mosonymegye): Hogy a bűntettek 
megelőzésére a legsikeresebb a halál, bizonyítja a tapaszta
lat, mert ritka az az ember, a ki az élethez nem ragaszkodik s 
ezért az élettől való megfosztás mindig a legrettentőbb bünte
tés fog maradni. S ha eltöröljük a halál-büntetést, más
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tartományokból a legnagyobb gonosztevők, a kivégeztetéstől 
tartván, midőn üldözőbe vétetnek, tudván, hogy nálunk a 
halálbüntetés nem gyakoroltatik, hazánkba fognak nyo
mulni, azt elözönlik, és ha a felsőbbség figyelmét elkerül
hetik, gonosztetteiket folytatván, az országnak utóbb nagy 
veszedelmére válhatnak. Várjuk be azért előbb foganatét 
a statárium és a botbüntetés megszüntetésének és eléged
jünk most meg azzal, hogy a halálbüntetés eseteit a lehető 
legkisebb számra szorítjuk.

Mihályi Gábor (Mármarosmegye) szintén arra figyel
meztet, hogy más tartományokból át fognak jönni a gonosz
tevők és utonállásokat, rablásokat, sokszor gyilkosságokat 
fognak elkövetni. Az általa képviselt Mármarosmegye mint 
határmegye különösen ki volna téve ilyen berontásoknak. 
Nem fogadja el a halálbüntetés eltörlését.

Vághó Ignácz (Jászkun kerület): A halálbüntetést 
tartja a leginkább elrettentő büntetésnek; az enyészettől 
borzad még az állat is. Ellenzi a megszüntetést.

Pályi Nagy Gábor (Hajdukerület): Utal arra, hogy 
az államnak nem szabad magát semmiféle indulat által 
elragadtatnia, tehát csak azon esetben van joga a végső 
eszközre, ha reá nézve az önvédelem esete forog fenn. Már pedig 
az egyes egyén irányában nem szükséges az önvédelemben 
annyira terjeszkedni, hogy az egyént megfoszsza életétől. 
Különben minél véresebb volt az igazságszolgáltatás, annál 
vadabb bűntettek elkövetésére vetemedtek az emberek. Az 
eltörlés mellett szavaz.

Horváth Simon (Ungmegye) szintén a jogkérdést veti 
fel. Ha az embernek van joga életét az igazságtalan 
támadó ellen még megölése által is megvédeni, úgy az 
államnak is, mely az egyesek összesége, kell bírnia ezen 
joggal. De az államnak kötelessége is az egyén személyes 
biztonságát, becsületét és vagyonát megvédeni s erre a leg
alkalmasabb eszközt használni; már pedig hogy a halál- 
büntetés a leghatósabban elrettenti a gonosz embert a 
gonosz cselekedettől, azt minden idők tapasztalata tanú
sítja; az egyes kivételeket szabályul venni nem lehet.

Szónok beszédét a hallgatóság körében zajjal és pissze-
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géssel zavarták, mire az elnök a rendetlenkedőket erélyesen 
megdorgálta és a pisszegőket ki is parancsolta a teremből. 
Úgy látszik, az országgyűlési ifjúság az abolitionistikus moz
galom mellett lelkesült és a halálbüntetés híveit terrori
zálni akarta.

Babos József (Trencsénmegye) a megszüntetés mel
lett érvel.

Semsey Albert és Farlcas Sándor a megtartás mel
lett szavaznak.

Zsedényi Ede (Szepesmegye) a kérdést úgy teszi fel, 
hogy van-e az országban oly ember, a kit csak a halál 
büntetés riaszt vissza a gyilkosság elkövetésétől. Minthogy 
ezen kérdésre igennel kell felelni, nem fogadja el az eltörlést.

Bezerédy Miklós, a veszprémi káptalan követe és 
Radvánszky Sámuel, az esztergomi főkáptalan követe, csat
lakoznak a kalocsai káptalan követének véleményéhez és a 
halálbüntetés eltörlésére szavaznak.

SzegheÖ József (Csongrádmegye) szintén az eltörlésre 
szavaz.

Harsányi Pál (Bakabánya város) : Ha állana is 
azon feltevés, hogy csak a halálbüntetés ijeszt el a gyil
kosságtól, e büntetésnemet még sem volna szabad használni, 
mert a büntetés csak az elkövetett bűntényben találja 
alapját és jogosságát, csupán a bűntényhez kell minden 
büntetést alkalmazni; azontúl semmi más czélra az embert 
eszközül lealázni nem szabad. A végett büntetni, hogy 
más emberek a bűntettek elkövetésétől elriasztassauak, nem 
szabad, mert az nem jogszerű és ez ellen az emberiség 
méltósága protestál. A büntetés theoriája abban áll, hogy 
a bűntény és a büntetés közt arányosság álljon fenn és ha 
a halálbüntetés nélkül ez elérethetik, a halálbüntetést az 
államnak alkalmaznia nem szabad.

Eischl János (Székesfehérvár város) az eltörlés mel
lett szól. Felemlíti, hogy Székesfehérvár városa, már az 
akasztófát is lebontotta.

1843-iki javaslatok. III. k. c
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Látható ezen kivonatból, hogy a következő szempontok 
körül forgott a v ita :

1. Van-e joga az államnak az egyént büntetéskép 
megfosztani életétől ?

2. Ha van erre joga, tanácsos és czélszerü-e, hogy 
éljen vele?

3. Szabad-e egyáltalán megmásithatlan és jóvá nem 
tehető büntetéseket alkalmazni?

4. Nem-e áll a büntetési érdeknél magasabban az 
állam azon tekintete, hogy az ember élete lehetőleg érint- 
hetlenné, úgyszólván szentté avattassák, s ennélfogva nem 
kell-e a büntetési eszközök közül már e miatt is kiküszö
bölni a halálbüntelést ?

Annyi bizonyos, hogy még ma is ezeken a problémá
kon nyugszik a kérdés eldöntése. A magyar törvényhozásnak 
csaknem hatvan évvel ezelőtt folytatott vitája épen nem 
avult el. Az 1878-iki vita is ugyanezen érveléseket variálta 

kevesebb tüzetességgel.

Még a kegyelmezési jogról folytatott vitákra kívánunk 
itt utalni. (64. és 203. s köv. 11.)

Függelékül ezen kötethez csatoljuk az 1792-iki javas
latot, mely az 1843-ikinak előfutárja volt és sok tekintetben 
ennek elveit tünteti fel. (Szóltunk róla az első kötet 142. és 
és köv. lapjain. Hosszabb tanulmány jelent meg róla egyik 
fiatal jogtörténészünk tollából a Jogtudományi Közlöny 
1899. 48. és köv. számaiban.)

Az 1843-iki javaslatokról szóló történeti vázlat további 
folytatása a negyedik kötetre marad.
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184-3. augusztus 16-án.

Klauzál szóba hozván a további tanácskozásba veendő 
tárgyak sorozatát s említést tévén azon kerületi határozat
ról, mely szerint a büntető-rendszer tárgyában küldendő 
utasítások megérkeztéig a megyei külön indítványok lőnek 
előleges tanácskozás tárgyául kitűzve, úgy vélekedett, hogy 
a tárgyalandó megyei indítványok sorából lehetőleg csak 
a fontosabbak fognának előlegesen felvétetni. Melyek legye
nek azok, ügy hiszi, senki előtt sem titok többé; azért 
ámbár óhajthatónak látszik, hogy némely közérdekübb in
dítványok haladék nélkül vétessenek tanácskozásba, mind
azonáltal szóló sem tanácsosnak, sem okszerűnek nem ta
lálja bizonyos indítványok tárgyalásába ereszkedni, mielőtt 
némely kei', választmányi munkák beadva leendnek. így p. o. 
a kereskedés ügyében eljáró kerületi választmány munkája 
a megyéknek szükséges tudomása végett megküldetendvén, 
valószínűleg az következhetik, hogy oly indítvány iránt, mely 
már is sok helyütt tetemes antipathiát gerjesztett, —- midőn 
a nemzet a választmányi munkálatban számtanilag kimu
tatva látandja hazánk mellőzhetlen szükségeit, — sokkal 
kedvezőbb utasítások keletkeznek, mint a minők most is 
fenyegetnek.

Ezen indítványokról tehát jelenleg czélszerűleg tanács
kozni nem lehetvén, azt tartja * szóló, hogy az egyéb indít
ványok akármelyiké nem érdemel annyi figyelmet, mint a 
bűntető törvénykönyv érdemében eljárt országos választmány

*) L. Kovács Ferencz: A kerületi ülések naplója 1843/4-ből 
II. kötet 270. és köv. 11.

1843-iki javaslatok, in. k. 1



2 KERÜLETI ÜLÉSEK.

munkálata. Ennélfogva, miután a legérdekesebb indítványo
kat elővenni nem lehet, ha pedig a csekélyebb érdekűek 
vétetnének fel, az az országra rossz hatást szülne most, mi
dőn a legfontosb teendőknek oly nagy tömege áll az ország- 
gyűlés előtt; ezek különben is csak kevés időt töltenének 
be és úgy néhány nap múlva ismét megújulna a kérdés, 
mit kelljen tanácskozásba venni?

Azért, úgy vélekedik, hogy a most említett országos 
választmány munkájának tagialtatása a legközelebbi kerü
leti ülésben megkezdendő volna, és pedig annyival inkább, 
mert a polgár-ok személyes bátorsága oly nagy érdekű kér
dés, hogy azt minden egyébnek bátran elébe tehetni; mert 
csak azon ország érdemli meg az alkotmányos nevet, hol 
az utazó polgár személye is védve van az önkény és erőszak 
ellen; mert a személyes bátorság a vagyon biztosításnál is 
minden esetre előbbre teendő.

Szóló a büntető-törvénykönyvi javaslatot még azért 
is vélné mindenekelőtt tárgyalandónak, mert már a me
gyéknek elég idejök volt az iránt utasítást adn i; a mennyi
ben pedig még sem adtak volna, még az sem akadályoz
hatja annak kerületi tárgyalását, minthogy a kerületi ülés 
inkább csak előkészítő mint határozó és az utasítás főleg 
az eldöntő országos ülésben szabályoz; addig pedig az uta
sítások, hol még hiányzanak, bátran megérkezhetnek.

Minthogy pedig a büntető-törvényjavaslat három fő és 
önálló í’észből áll, szóló ennek csak két első részét vélné vizs
gálat alá venni; a harmadik résznek pedig — mely a büntető 
eljárásról, büntető törvényhatóságokról szól — tárgyalását 
éppen nem kivánja. Ezt eszközölni sem lehetne, minthogy 
ebben igen fontos kérdések eldöntése forog fenn. így jelesen 
előbb dönteni kell az esküdtszék intézménye fölött, továbbá 
a királyi városokkal is tisztában kell lennünk, minthogy a 
criminális codex-javaslatban *a nemesek a városi hatóságnak 
alárendelvék, ez pedig csak akkor történhetik, ha a királyi 
városok rendezéséről szóló kerületi választmányi munka be
érkezik, mely bizonyára még több idő múlva készülhet el. 
Most tehát a két első rész fölött lesz szükség tanácskoz
nunk, s mindenekelőtt a büntető és javító rendszer iránt
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némely elvekkel tisztába jönnünk; név szerint pedig meg 
kellene állapítani, lia vájjon a KK. és RE. a magán vagy 
hallgató (philadelphiai vagy auburni) rendszert kívánják 
elfogadni, mert ha a hallgató rendszert találnánk elfogadni, 
arra az esetre a magánrendszert követő javaslatot a hall
gató rendszerhez kellene módosítani.

Szentkirályi tudja méltányolni az okokat, melyeket az 
előbb szóló Csongrád megye követe fölhozott, de tud azon 
fölül oly okokat is, mikről ő hallgatott, p. o. hogy a hongyűlés 
menetele némely körökben nem tetszik s hogy küldőink 
késedelmeskedéssel, hanyagsággal vádolnak. De habár bizo
nyos körök és egynémely megyék késedelmesnek tartják is a 
mostani országos képviselők törvényhozói eljárását, még sem 
szabad a KK.-nak és RR.-nek csak azért, hogy tessék-lássék, 
a komolyabb figyelmet igénylő munkálatok rendszeres mene
telét sietéssel mintegy zakatolóba venni, mert a mi azokat a 
köröket illeti, melyek jól értesülvék a követek semmi fárad
ságtól vissza nem ijedő iparkodásáról és mégis kárhoztatólag 
szóltanak, azok készakarva hunyják be szemüket és Ítélnek 
vakmerőén, hogy a szabadelvű pártot népszerűtlenné tegyék.

A mi pedig a megyék kétkedését illeti a követek iránt, 
az lehetetlen, hogy el ne oszoljék, mihelyt a megyék fölvilá- 
gosíttatnak, hogy habár a képviselők egyszerre ki nem tálal
hatják is munkálataik eredményét, de annyi bizonyos, mi
képp más országokkal egybevetve, soha sem voltak még a 
követek bokrosabban elfoglalva, mint most. Mert ha te
kintjük, hogy itt a kereskedési, amott a nevelési, másutt 
ismét az ősiségi kérdést tárgyaló választmányok működnek, 
és nem feledjük, hogy több követek azonkívül, hogy délelőtt 
kerületi s országos ülésre járnak, délután pedig még két- 
hárorn választmányban is annyira munkás részt vesznek, 
hogy őket több rendszeres munka fölvételével terhelni - 
szóló saját tehetségére következtetve — erőltetés nélkül 
csaknem lehetetlen; ezt igazságos kívánatnak mondani egy
általán nem lehet. Mert több oly fontos tárgyat, milyenek 
a fenyítő törvény s a kerületi választmányok feladatai, egy
azon időben tárgyalni emberi véges elmének alig lehető.

l*
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Valóban a munkátlanság vádja nem sújthatja a kép
viselő testületet. Nem látja tehát szóló visszásnak azt, ha 

mint már egyszer megállapíttatott augusztus 7-én — az 
indítványok kiszemeltedének és a többséget nyerendők tár
gyalásához fognak a KK. és RR,, mert a büntető-törvény- 
könyvi javaslat iránt még minden megyéből utasítások nem 
érkezhettek, miután a javaslat tömege oly nagy, hogy figyel
mes átolvasása több időt igényel.

Egyébiránt szóló harczot nem akar vívni a teendők 
sora iránt, hanem csak annyit mond, miszerint részéről 
minthogy utasítása nincs — a bíintető-törvénykönyvi javas
lat tárgyalásába tiszta lelkiismeret szerint nem ereszked- 
hetik.

Beöthy: Öt nem a bizonyos körben táplált vélemény, 
nem a küldők rosszalása ösztönzé múltkor indítványtevésre, 
mert ő tiszteli a közvéleményt és megyét, de mit kelljen, 
mit lehessen tenni, azt a közvélemény nélkül is felfogja. 
A mi azon bizonyos körökben mondatik, az őt cselekvései
ben sem most, sem jövendőben szabályozni nem fogja.

Az utasítás hiánya szerinte nem oly fontos akadály, 
hiszen 1834-ben is kifejlődvén a tanácskozások során azon 
kívánság, hogy a polgári törvénykönyv vétessék föl, az noha 
akkor még egy megyének sem volt utasítása, fölvétetett és 
tárgyal ta to tt; hasonlóképen a múlt országgyűlés alatt a 
váltótörvény. Némely megyékben csak késő őszszel fognak 
közgyűlések tartatni, tehát akkorig várjunk s várjunk mind
addig, míg minden megyének utasítást küldeni nem tetszik? 
Hiszen utasítást minden egyes részletre nézve úgy sem ad
hatnak a megyééi. Ö tehát nem vár, hanem kijelenti, hogy 
valamint augusztus 7-én a büntető-törvénykönyv tárgyalását 
sürgette, úgy most is azt kívánja.

Bezerédj István (Tolna megye): Nem akar a büntető
törvénykönyv tárgyalásába ereszkedni; nem azért, mintha 
el nem ismerné, hogy a büntető codex a legszükségesebb 
tárgy nem volna, hanem azért, mert már kerületi végzés 
hozatott, mely szerint a Rendek, míg e részben a megyék
től utasítások nem érkezendenek, a választmányi munkálat
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bírálásába bocsátkozni nem akarnak. Szóló mindenkor azt 
kívánja, bogy az ily kerületi végzéseknek valamely nyoma
tékük legyen, s azért előlegesen a megyei indítványokat 
javaslá szőnyegre hozatni, mint az már különben is augusz
tus 7-én elhatározva lett. Ezen végzésnek, minthogy ennek 
megváltoztatását semmi fontos közbejött ok nem parancsolja, 
állami kell. s ennek ok nélküli rögtöni felforgatása vissza
tetsző volna és ingatagságra mutatna. Nem akarja ő ez 
indítványtevést »fogás«-nak nevezni, mert sokkal jobban is
meri az indítványozó lelkűletét.

Én a codexre nézve az utasításokat mellőzhetetlennek 
tartom, mert a megyéktől függünk, s ezeknek instructióját, 
a legszorítóbb kénytelenség eseteit kivéve elmellőznünk nem 
lehet; és pedig annál kevésbbé, mert ha már bárom hóna
pot vártunk, miért ne lehetne még egy keveset várni, mi
dőn a legtöbb megye közgyűlései úgyis Szt. István napja 
körül tartatnak. Ezért kijelentem, hogy noha múltkor haj
landó lettem volna Bihar indítványát pártolni, most azon
ban végzést változtatni nem akarván, Csongrád ellen kell 
nyilatkoznom.

Klauzál: A múltkori tanácskozásnál fájdalom, nem 
volt jelen, de azért kijelenti, hogy indítványát végzés-fel- 
forgatónak nevezni nem lehet, mert mint egy kerületi jegyző 
úrtól (itt Szentkirályira néz) tudja, végzésileg augusztus 
7-én csak az mondatott ki, hogy az indítványok megismer
tetés végett beadassanak s belőlök tárgyalás végett az ér
dekesebbek kiszemeltessenek; másként nem is lett volna 
bátorsága felszólalni. És kérdi most, mi érdekesebb a bün
tető törvénykönyvnél ?

Mi az utasításokat illeti, azok már augusztus 7-ikc 
óta is érkezhettek, ha pedig nem érkeztek volna, a kerületi 
ülésben nem is éppen nélkülözhetlenek; mert mig a kerü
letek végzése országos ülésbe megy át, addig a kívánt uta
sítások régen megérkezendhettek. Vájjon — úgymond - a 
váltótörvényekre volt-e utasításunk? A mit pedig Pest 
megye érdemes követe mondott, hogy t. i. a követek mi
után a munkában levő javaslatok kidolgozásával már is
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tetemesen elfoglalvák — rendszeres munkálat által szer
fölött megterheltetnének, arra csak azt jegyzem meg, liogy 
meglehet, mások erősebbek mind észre, mind egészségre, de 
én, miután most az országgyűlési pályára szántam magamat, 
minden munkára előre elhatározám magamat s erre kész is 
vagyok s erre mindenkinek készen kell lennie.

Erre szavazás következett s Csongrád megye indít
ványa .33 szóval 19 ellenében elfogadtatván, kimondatott: 
miképp a büntető-törvénykönyvi javaslat tárgyalás alá vé
tessék. Szavazás közben azonban

Beöthy: Győződjék meg Tolna megye érdemes követe, 
bogy az indítványozásban semmi csel, semmi fogás nem volt; 
de ha ezen indítvány most többséget nem nyerne, miután 
valamely többséget nem nyert indítványt annyiszor, mennyi
szer szorgalmazni Anglia példájára nálunk is szabad — ő 
minden héten elfogná az t: Sanctus, Sanctus, ismételni.

Klauzál: Tegyük fel, hogy az indítványom többséget 
nem nyerend s az indítványokat keilend fölvenni: ki áll 
nekünk jót, lesz-e mindenki utasítással ellátva? Bizonyosan 
nem lesz, és miután nincs utasításunk, előadásuk gyönyörű 
hat heti conversatio lenne, s mi lenne az eredménye? Az, 
hogy azokban, kik az országgyűléstől sokat várnak, igen 
kedvetlen érzés támadhat, ha látják, hogy a fontosabb kér
dések helyett kevésbé érdekesek vétettek tárgyalás alá ? Ha 
a büntető-törvénykönyvet veszszük tárgyalás alá, minthogy 
itt még most arról sem kell tanácskoznunk: megadjuk-e a 
börtönök felállítására szükséges pénzt? de ha meggyőzzük 
a nemzetet, hogy börtöneink a jelen demoralizált állapotban 
nem maradhatnak, akkor még a legfukarabb megye is ád 
s a költségekhez hozzá járuland, s így a követeknek kedve
zőbb utasítást adand.

Szentiványi (Liptó megye): Egy indítványra sincs 
utasítása, de a büntető codex tárgyában utasítás nélkül is 
kíván szavazni inkább, mint a számtalan indítványok bár
melyikére s azért Csongrádot pártolja.
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Zsedényi (Szepes megye): Annál inkább véli tárgya
landónak a büntető codexet, mert ez által sok viszály el- 
záratik.

Szentkirályi: Szepes követe alkalmasint Pest megyére 
czéloz; azonban ne féljen, hogy ott a viszályok megújulja
nak, mert ott mellette a »habt acht«.

Bezerédj: Sajnálja, hogy Csongráddal ellenkeznie kell, 
de ha így egy hét múlva minden ok nélkül a kerületi vég
zések megsemmisíttetnek, okvetlenül kisebbedik tekintetük 
is. Kijelenti, hogy valamint ő cselekkel s fogásokkal nem 
szokott élni, mert tudja, hogy ez a legrosszabb taktika, s 
gyakran a cselszövő esik áldozatul, úgy másról sem teszi 
fel azt, legkevésbbé az indítványtevőről, kivel ellenkezni bár 
nehezére esik, de meggyőződését egyéni hajlamoktól függővé 
nem teheti s nem teszi.

40. K erületi ü lés.
1843. évi augusztus hó 17-én.

Elnökök: Majláth (Baranya megye), Mihályi (Mára- 
niaros megye). Jegyző: Szemere Bertalan. NaplóvivÖ: Bottka 
Tivadar.

Tárgy: A büntető-törvényjavaslat.
Az elnökség felszólítá a Rendeket, hogy a büntető- 

törvényjavaslatnak melyik részét kívánják fölvenni.

Szentkirályi (Pest megye), ki a büntető törvényjavaslat 
felvételének tegnap elhalasztását’ sürgeté, indítványt tett, 
hogy mindenekelőtt kerületi választmány neveztessék, mely 
az egész munkálatból a legfontosabb főelveket szemelje ki 
s ezek a megyékhez küldessenek meg, hogy irántuk utasítást 
adhassanak.

Ezen eszmét Oéczy (Zólyom megye) is jónak látá any- 
nyiban, hogy ha a főkérdések eldöntve lesznek, mintegy az 
egész munkát befejezettnek lehet majd tekinteni, mely nem 
egyéb, mint a főelveknek alkalmazása.
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A többség azonban elhatározd, bogy a büntető tör
vényjavaslatnak I. Része, mely a bűnök és büntetésekről 
szól, azonnal tárgyalás alá vétessék. Minek folytán Szemere 
Bertalan közfelkiáltással jegyzőül megválasztatván, olvassa 
az I. fejezetet, melynek 1. §-a ellen észrevétel nem tétetvén, 
maradt.

A 2. §. azon pontjával kapcsolatban, mely így szól: 
»a büntető-törvénykönyv szabályai alól kivétetnek minden 
katonai személyek, kik valósággal hadi szolgálatban állanak«, 
felolvastatott az e tárgyra nézve 15 választmányi tag által 
aláírt különvélemény, melyben az ajánltatik, hogy azon 
katonai személyek, kik valamely elkövetett bűntettnél a 
polgári bűnösökkel mint bűntársak vagy bűnsegédek állanak, 
az ország többi lakosaira javaslóit büntető-eljárás s törvény- 
könyv alá tartozzanak.

A fentebb hivatkozott országos választmányi 2. §-sal

Hertelendy < Torontál megye): Már utasításánál fogva 
is meg nem elégedhetik, hogy a katona, ki valamely polgári 
renden levő egyénen vétséget követ el, ezen polgári büntető 
rendszer alól kivétetvén, idegen törvények értelmében bűn- 
íenyítendő; mivel az a polgári személyes bátorlétnek szám
talan példák tanúsítása szerint nem nyújt elég biztosítékot, 
kárpótlásról pedig soha szó sem lehet. S bárha ugyan a 
katonai disciplinákra a polgári büntető törvény nem alkal
mazható is, mindazonáltal a polgári bűntények büntetésére 
a 9'/, alatti különvélemény megállapítását annál is inkább 
kívánja, mert nem tűrhető az, hogy a katonaság törvényen 
kívül legyen a hazában, s nagyobbrészt büntetlenül támadja 
meg a békés polgár személy- és vagyonbiztonságát; annál 
is inkább kívánja tehát, hogy a katonák, legalább bűntár
saság esetében, polgári hatóság elé vonassanak.

Ragályi (Gömör megye): Nemcsak azon bűntettekre, 
melyek polgári személyen vagy vagyonon követtetnek el a 
katonák által, kívánta ezeket ezen büntető-törvénykönyv ér
telmében polgári hatóság útján fenyíttetni, hanem a katonai 
hatóság körébe egyedül csak azon vétségeket kívánta szorí
tani, melyek a katonai szolgálat elmulasztásából szármáz-
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nak; mivel a hazában csak lígy lehet elegendő személy- és 
vagyonbiztonság, ha mindenki egyformán, egy törvény szerint 
ítéltetik.

Vulcovics (Temes megye): A haza legszentebb érdeke 
követeli, hogy a polgárok minden osztályai különbség nélkül 
egyazon törvény oltalma alatt létezzenek. A bíróságokat, a 
mennyire csak lehet, egyszerűsíteni kell, s idővel a katonai 
osztályt is, melyet most külön statusnak mondhatni a sta
tusban, mindinkább összeforrasztani a haza többi polgárai
val, hogy az ne képviseljen elkülönzött érdeket, hanem egy
azon törvény, bíróság és eljárás alatt egyenlő sorsban része
süljön. Mert nem lesz biztonság a hazában sem személyünk, 
sem vagyonúnkra nézve, míg bűntetteiért mindenki egyenlően 
nem büntettetik.

A katonaság jelen viszonyok közt a polgárok ellené
ben a legszilajabb kicsapongásokra vetemedik, a nélkül, hogy 
kellőleg büntettetnék; így például azon katonai egyén, ki 
Temesben három nemest az országúton megtámadván, egyet 
halálra vagdalt, kettőt pedig tetemesen megsebesített, két 
heti fogságra biintetteték. Ily kicsapongásokat tovább bün
tetlen tűrni nem lehet, mert az ily fenyítések mellett s az
által, ha a katonák ezentúl is kivételes helyzetben marad
nának, a büntetőtörvény nagy czélja: a személyes szabad
ság és bátorság, meghiúsulna s füstbe menne. Azért kívánja, 
hogy mindazon vétségek, melyek polgári személyen vagy 
vagyonon katonák által követtetnek el, polgári hatóság által, 
polgári büntető törvények értelmében büntettessenek.

Zsedényi (Szepes megye): A katonaság, noha az or
szág polgára marad, saját rendeltetésénél fogva, egészen más 
viszonyok közt áll, mint egyéb hazafiak; a katonákra sza
bott törvényeknek, az ezen osztálynál múlhatatlanul szük
séges rend, függés és fegyelem tekintetéből szigorúbbaknak 
kell lenni, s ha ők a polgárokkal egyazon büntető eljárás 
alá vettetnének, ezen eljárás vagy nagyon is kemény lenne 
a katonák miatt, s ez csak a polgároknak ártana, vagy na
gyon is lágy lenne a polgárok miatt, s ez esetben a szük
séges katonai fegyelmet rontaná. De azért, hogy a katona-
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Ságnak külön jurisdictiója van, nem teszi azt, liogy status 
in statu.

Előadja továbbá, hogy a katonaság állomása gyakran 
változván, gyakorlatban csaknem lehetlen volna őket, pol
gári territoriális bíróság alá vetni, de meg igen nehéz is 
kitűzni az elválasztó — demarcationalis — vonalat a való
ban büntető eljárás alá tartozó (criminalis) és tisztán ka
tonai fegyelmi esetek közt. Nem is azt javaslotta az al- 
választmány, mi itt szőnyegen forog, hanem egyedül csak 
azt, hogy a szabadsággal hazabocsátott katonák szabadsá
guk ideje alatt személyen vagy vagyonon elkövetett vétsé
geikért esnének polgári hatóság alá. Ámde ez is szintúgy 
kivihetetlen, mivel a katona éppen akkor hivathatik vissza, 
midőn polgári vétsége miatt vizsgálat alá lenne vonandó. 
Ilyen és sok más tekintet van, melyek szerint megkivánta- 
tik, hogy a zászló alatt álló katona a polgári törvények 
alól kivétessék. Az ország már 1836-ban külön törvényt akart 
alkotni a katonai kihágásokról, miért kellene hát őket most 
köztörvény alá vetni? Az ettől eltérő vélemény a fennálló 
törvénynyel, u. m. az 1723: X I. t.-cz. 14. §-ával is ellenkezik; 
azért a szerkezet mellett marad.

Beöthy (Bihar megye): A katonai fegyelem mindig 
s mindenütt egyenlő, kivéve ott, hol autocrata uralkodik; 
a gépet mindenütt ugyanazon egy erő mozgatja, bármi szili
ben legyen is a dolog feltüntetve. Igaz, hogy a szigorú 
rend fentartása végett szükséges a fegyelem hatását azon
nal a büntetés súlyának követni; másképp áll azonban, mi
dőn katona és polgár között forog fenn a vétség. Szepes 
érdemes követe nem tudta, mi különbség van a zászlója 
alatt levő s a szabadsággal elbocsátott katona között; szóló 
úgy tudja, miképp rendeltetésük ugyanegy, s á  katonai 
súlyt bűntett következtében egyenlően fogják érezni; s ő 
nem is lát különbséget a szolgálatban lévő és szabadságos 
katona között. De nem lát igazságot még kevésbbé abban, 
hogy midőn a polgár ki van téve a büntetőtörvények egész 
súlyának, ezek sújtoló részét egyedül csak a katona ne érezze. 
Pedig hány számos példa bizonyítja, hogy a polgári rend
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a katonaság ellenében minden legnagyobb veszélynek ki 
van téve, s a legborzasztóbb bűnök miatt is, melyek rajtok 
elkövettetnek, a vétkesek eléggé meg nem büntettetnek. 
Minden status érdemel figyelmet, tekintetet; annál inkább 
a polgári rend, a katonai felett. De, fájdalom! most azon 
testület, hol a katonának rokona, barátja van, s mely által 
élelemmel, ruházattal tartatik el, nincs illő figyelemben, sőt 
lenézetik.

Vannak nekünk katonáink, kiket nemzetinek nevezünk, 
s a hazában kellene lenniök, de habár nincsenek is bent, 
hogy itt legyenek, e kívánságról soha le nem kell monda
nunk, mert ő e törvényt csak itthon levő katonáinkra kí
vánja alkalmazni; épp azért azoknak a hazából eltávolítá
sának gátat vetni kell igyekezni; de a külföldiekre, kik 
honunkban tanyáznak, e törvényt alkalmazni nem akarja. 
Kijelenti, hogy legnagyobb szerencsétlenség az, ha a bírót 
keresni kell. Van példa rá, hogy a biró előtt egy eset har- 
mincz évig folyt, s ekkor az mondatott, hogy az a tárgy 
nem bírósága körébe tartozó. Temest pártolja.

Sonisich (Somogy megye): Alig van megye, melyben 
a katonaság kihágásai ellen panaszok ne merülnének fel. 
így megyéjéből hozza fel azon esetet, hogy egy somogymegyei 
embernek lova ellopatván, ez iránti követelése a határőr
ezrednél elvettetett, csupán azért, mert panaszával három 
nap alatt meg nem jelent. Egyébiránt kijelenti, hogy nem
csak hazai, hanem minden itt tanyázó külhoni katonákat 
is e törvény alá kíván vonatni.

Pdlóczy (Borsod megye): Szomorúan tapasztaljuk, 
hogy a katonai rend a polgári rendet lenézi, megveti, any- 
nyira, hogy még az excellentiás urat is, hacsak katona gú
nyát nem visel, a legutolsó koldusig »parasztinak (cibil) 
gúnyolja. Ennek oka, mert a polgárokon elkövetett méltat
lanságért, a fegyelemre nézve igen is szigorú katonai tör
vényszék, csak amúgy tél-túl szokott elégtételt szolgáltatni, 
kárpótlásról pedig polgár irányában soha nem is álmodik; 
holott ha szolgálatában tesz valami kárt a katona, odahaza 
maradt vagyonkájából is meg szokás vele. téríttetni. Innen
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következik aztán, hogy a tapasztalás és bevett gyakorlatnál 
fogva biztosított lágyság a polgári bűnökre mintegy fel
hatalmazni látszik a katonát, úgy hogy az némi dicsőséget 
talál a polgárok megsértésében, megkárosításában. Ezen hát 
segíteni kell, le kell rombolni a választó falat, mely a ha
zának polgárait egymással oly állásba teszi, mintha egyik 
a másiknak megesküdt ellensége volna. Egyszerűsíttessék 
az igazságszolgáltatás, siíjtson a törvény, ha bűnhődik, ka
tonát és polgárt egyenlően.

Ezért nemcsak az igazság, de a politikai józan tekin
tet is azt javasolja, hogy a katonák polgári vétségekért pol
gári hatóság által Ítéltessenek el. Róma legvirágzóbb kor
szakában polgári hatóság mondott a bűnös katona felett 
Ítéletet. Angliában most is polgári biró elé állíttatik a bű
nös katona (jury); sőt Francziaországban sincs kivéve a 
katona polgári bűneire nézve polgári hatóság alól. Nálunk 
sem lehet félni, hogy a magány-rendszer gátolná a katona 
bűneinek polgári megitélhetését, vagy hogy éppen e rend
szer következtében az austriai armadia lefogyjon, mert a 
gonosztevők a katonák közül most is szoktak sánczra vagy 
gályára küldetni. Az pedig, hogy a magyar törvényhozás 
1836-ban elismerte volna, hogy a katonák külön törvény
szék alá rendelendők, annyiban sem áll, mert ekkor bün
tető törvényszék rendszeresítéséről és egy új büntető tör
vénykönyv kidolgozásáról szó sem volt.

Zsedényi (Szépét megye): Ellenokúi felhozza, misze
rint az orsz. választmány éppen úgy vette fel a tárgyat, 
mint annak lennie kell; mert senki sincs, ki az indítvány 
kivihetőségét hinné; minthogy csaknem lehetetlen azon bűn
tettek felett párvonalat húzni, melyek a katonai fegyelem 
alá, s melyek a polgári hatóság körébe tartoznak. Midőn 
a katona tisztje ellen fegyvert ránt, az eset criminalis, váj
jon ki fogja megítélni, hogy az katonai, vagy polgári ható
ság elibe tartozik. Különben is hazánkban több külföldi 
katonaság tanyázván, azokat magyar polgári törvény értel
mében büntetni nem lehet, de másfelől a katonák egyik 
állomásról gyakran más állomásra költöznek, a magyar ka-
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tonaság pedig külföldön tanyázik. De ha ezeket nem említ
jük is, ugyan hogy lenne képes a hazánkban tanyázó kü
lönböző nemzetiségű, nyelvű katonák viszályait azon polgári 
bíró, szolgabiró vagy törvényszék elintézni, ki lengyelül, 
olaszul, németül nem ért P Éhez járul még a katonai bonyo
dalmas viszonyok nem ismerése is. Kérdés tehá t: nem tes
tetlen ideát kergetnek-e azok, kik a katonákat polgári ha
tóság alá akarják vonni? Már pedig a törvényhozásnak nem 
papírra vetett, de gyakorlatban kivihető törvényeket kell 
alkotnia, és figyelembe kell venni azt is, hogy vájjon azok 
felsőbb helyen megengedtetnek-e ? s miután ő ezt nem hiszi, 
továbbra is a szerkezet mellett marad.

Szepes követe által a szerkezet pártolására az hozat
ván fel, hogy a katonának más az állása, más a rendelte
tése, azért más figyelmet is igényel, s ha a katonaságnak 
van külön jurisdictiója, az még nem teszi a z t: hogy status 
in statu,

Szentkirályi válaszul adá, hogy a külön bíróság alatt 
ugyan nem értelmeztetik a status in statu, s hogy hazánk
ban más bíróság alá tartozik a nemes, S más alá a kir. 
városi polgár, és más alá a jobbágy; még ez nem status 
in statu; hanem ide az administrationalis szempontból vé
tetik, s akkor, midőn a büntető igazságról van szó, ki le
het róla mondani, hogy az in radice hibás. S példát tud a 
szónok megyéjében, miszerint a katona a polgári renden a 
legnagyobb scandalumot elkövette, s a büntetés következése 
az volt, hogy a főhadnagyból kapitány lett. Szükséges tehát, 
hogy az ily hibás törvényszék egész kiterjedésében töröltes
sék el. Ha az orsz. választmány ezen nem változtatott, 
gördülhettek elébe oly körülmények, melyek által ő a dol
gon nem változtathatott. Ámde ezt tenni a törvényhozói 
testnek hatalmában van. Háború esetében azonban kívánja, 
hogy a bűntettes katona kivétessék a polgári hatóság alól, 
mivel ekkor egyedül csak a hadi törvényszéktől függhet; 
de másképpen áll ezen hadi törvényszék a katonaságnál is 
háború idején, mint békességben.
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Klauzál (Csongrádi megye): Hogy a katona mostani 
állása szerint nincs az alkotmány sánczai alatt, az oly ano
mália, melyet tűrni nem lehet, mert alkotmányos országban 
egy polgárnak sem lehet önkénytől függőnek lenni. Hogy 
a magyar katona sokszor az országon kívül van, itt a ma
gyar hazában pedig idegen katonaság űl, ez tény ugyan, 
de azért nem kell lemondani a vágyról s reményről, hogy 
a hazában hazai katonaság legyen, hogy azt, háború esetén 
kívül, ne legyen szabad külföldre vinni. Lehetetlenség nincs 
a dologban, csak nehézség; de nehézségek miatt magunkat 
az alapos kívánattól elüttetni ott, hol jogszerűen tiszta me
zőn állunk, gyávaság volna.

Vannak a törvényhozó előtt helyzetek, melyek el nem 
idősülhetnek s melyekről hanyagság bűne nélkül lemondani 
nem szabad. A törvényhozónak, midőn elvekből indúl ki, 
reményekkel, hihetőségekkel bíbelődni nem kell, mert ebből 
az következnék, hogy minden indítvány alkalmával meg kel
lene előbb kéi’deni a mélt. Főrendeket s a kormányt, váj
jon át fogják-e azt bocsátani? Ilyen elv pedig, melytől el- 
állani s melyet a nehézségektőli félelemnek feláldozni nem 
szabad, miszerint mi a katonát soha elkülönözött statusnak 
nem ismerjük.

A végrehajtó hatalomnak is főfeladata, hogy a pol
gárok nyugalmát, a személyes biztosságot erősítse, meg
őrizze: ezen törvény nélkül pedig az egész büntető eljárás 
csonka maradna, mert a polgároknak semmi biztossága nem 
lenne a katonák irányában.

Igaz, hogy az egyenlő törvény szerinti eljárás elébe 
sok akadályok gördülnek. Első akadály a RE,, kivánatára 
nézve, hogy szigorú fegyelmi büntetésnél, p. o. a háromszori 
szökésnél, mely halállal büntettetik, ha ez polgári vétséggel 
is össze van kötve, az emezt mintegy lehetetlenné teszi, 
2-szor. Katonáink nagy része kinnt van az országon kívül, 
s e változásra mi az orsz. választmány tagjai nem láttuk 
magunkat felhatalmazva, azért mondtuk is ki különvéle
ményünkben, hogy a többit a törvényhozástól várjuk. Ez 
indítványnak kivitele nehéz, vagy lehetetlen, de azért csüg
gednünk nem szabad.
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Mondjuk ki, hogy a fegyelmi halálbüntetéskor, s ha 
a katona honon kívül van, egyedül katonai hatóság alá tar
tozzék, minden más esetben pedig a polgári biró ítéljen. Ha 
pedig tovább fejlik ki a törvényhozás, a katonai büntető 
könyvet is megvizsgálhatja.

Beöthy: Válaszolja, miképpen a katonai és polgári 
vétségek között könnyű a határvonalat kijelölni, mivel a 
katonaság minden bűne a 37. dracói törvényben foglaltatik, 
mely minden mustra alkalmával felolvastatik, s melynek 
mindegyik végén ólom és lőpor (Blei und Pulver) van. Min
den más azontúli vétségek, kihágások polgári biróságok alá 
tartoznak.

A katonai bíráskodásban azonban nem lévén kellő 
nyilvánosság, azért a katona-polgár joga elegendőkép biz
tosítva nincs; mert a katonai törvényt egyedül az auditor 
tudja, ő hasonlítja össze a bűntettet a Mária Terézia »Pein
liche Gerichtsordnung «-jával; a többi 11 összehívott tag 
pedig csak azért van, hogy tanúja legyen az ítélet kimon
dásának, nem pedig hogy abban részt is vegyen. 0  pedig 
ezt a kor kivánatával, s az igazsággal összeegyeztetni nem 
tudja.

Azon állítására meg Szepes megye követének, hogy az 
itt szőnyegen levő javaslat felső helyen el nem fogadtatik, 
megjegyzi, hogy az nem erősít, és nem fordít a dolgon, 
mivel vannak elvek, melyekről a nemzetnek még távolról 
sem szabad lemondania. A hon fiaiból állított katona, azért 
mert katona, nem szűnt meg gyermeke lenni a hazának, s 
ha rája bizzuk azt, mi nekünk legkedvesebb: életünket, 
szükséges egyszersmind felette őrködnünk. Lehet, hogy az 
indítványnak sikere nem leend, de kötelessége megtenni 
mind azt, mit kötelessége parancsol, s mit ő jónak lát.

Zakó (Bács megye): A Kendek nem a katonáknak 
valamely alárendeltségét, hanem egyedül a személybátor
ságot kívánják a tanácskozás alatt forgó indítványnyal el
érni, mivel éppen azoktól nem nyernek személyes bátorlétet, 
kiknek azt fentartani rendeltetésük nemcsak a hazában, de 
még a külellenségtől is ; és ha ezen czólt, mi a katonaság
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rendeltetése, el nem érné, s ha Ö Felsége megtagadná e 
törvény sanctióját, megyéje részéről a hadi adót tagadandná 
meg. Az 1723: 11-ik t.-czikkelyre nézve megjegyzi, hogy 
ezen czikkelyben az 1655: 7. törvényczikkelyre van hivat
kozás, miszerint a katona is »in extramilitaribus« polgári 
biróság alá tartozik. Kívánja azért ő is, hogy minden pol
gári személyen elkövetett vétség felett polgári biró Ítéljen.

Elnök ezt elfogadottnak kijelenti.

Klauzál: A határozat úgy nem lehet, mert nincs tör
vény, mely különbséget tenne a sértett felek tekintetéből a 
bíróságra nézve, a competentiát egyedül a vétkező személye 
határozza meg s azért Gömör indítványát kívánja elfogad
tatni, annyival inkább, mert ő nagy anomáliát lát abban, 
hogy ugyanazon egy bűnös ugyanazon egy bűn miatt kü
lönbözőkép Ítéltessék s kétféle biró elébe tartozzék, ha t. i. 
azt katona vagy nem katona ellen követte el.

Szentkirályi kijelenti, hogy ő azon vétségeket kívánja 
a polgári hatóság alá rendelni, melyekkel polgári személy 
vagy vagyon sértetett meg katona által; azon bűntettek 
pedig, melyeket a katonák egymás között, egymás ellen kö
vettek, fegyelmi kihágásnak tekintetvén, katonai biróság 
által lennének fenyítendők. Mert ha katona katonától lop, 
nagyobb fenyítést érdemel, mivel az attól, kivel mindig 
együtt kell lennie, bátorságban nem lehet. O legnagyobb 
inconsequentiának tartja valamely politikai princípiumot a 
végső consequentiáig erősíteni. A nélkül is itt csak alkal
mazásáról, nem pedig competentiáról van szó.

Bezerédj: Az országos választmánynak fő elve volt, 
hogy a bíróságot mindig a bűntettes személye határozza 
meg; ezt előre mindjárt megrontani nem akarván, Gömör 
mellett szól.

Szavazásra kerülvén a dolog, győzött a következetesség 
s 27 megye és két kerület szavazásával 16 megye és egy 
kerület ellen (Bars, Szeréin, Szatmár és Trencsén nem sza
vazván), elhatároztatott, hogy a katonák, kivévén a fegyelmi
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eseteket és háború idejét,^ minden bűntettükben köztörvény 
s polgári bíróság elébe tartozzanak.

Előfordult még a külföldi, idegen nemzetű katonák 
iránt azon kérdés: vájjon ők is ezen törvény alá értessenek-e ? 
Mely kérdés a következő 9. §-ra hivatkozás által lett meg
oldva. hol ez á ll: ezen törvénykönyv rendelete szerint bűn
tetteinek azon külföldiek is, kik e bon határai közt bűn
tettet követnek el.

41. K erületi ü lés.
1843. évi augusztus hó 18-ikán.

Elnökök: Majlátb (Baranya megye), Mihályi (Mára- 
maros megye). Jegyző: Szemere Bertalan. Naplóvivö: Bottka 
Tivadar.

Tárgy: A büntető törvényjavaslat.
Olvastatván a büntető törvényjavaslat bűnök s bün

tetésekről szóló első részének I. fej. 2. §-a, melynek végső 
pontja így szól: Az egyházi személyek csak egyházi fegye
lemre nézve tartoznak saját külső törvényeik alá s minden 
bűntettek vagy egyéb kihágások miatt ezen törvénykönyv 
szerint fognak bűntetteim, — az egyházi rend kívánságára 
felolvastatott a vál. jelentés 219-ik lapján álló 3'/. alatti 
különvélemény, mely mindazon okokat foglalja magában, 
melyek az egyházi rend privilegiált törvényszéke mellett 
kigondolhatok.

Szathmáry (kalocsai káptalan követe): Röviden ismétli 
a mi a külön véleményben hosszasan kifejtve van, hogy t. i. 
az egyházi bíróság kiváltsága másutt is, de Magyarországon 
is mindenkor divatozott s arról a clerus kötelességsértés 
nélkül le nem mondhat; hogy az számos honi törvények s 
maga a bécsi és linczi békekötés, kir. adomány s szabadság
levelek, főtörvényszéki ítéletek s kir. resolutiók és szakadatlan 
szokás s gyakorlat által van megerősítve; hogy abból, ha a 
vallás felszentelt szolgái közhiróságok alá vettetnek, a vallás 
iránti tisztelet csökkenése következhetnék.

1843-iki javaslatok. III. k. 2
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Palóczy (Borsod megye): Igen tiszteli a felolvasott 
különvélemény szerkesztőjét, mert igen jó logikával és éke
sen van szerkesztve, nolia nincs benne igazság.

Azt mondja a különvélemény mindjárt bevezetésében, 
hogy már a keresztény vallás első zsengéjében meghagyta 
Sz. Pál a korintusiakhoz írott levelében, hogy püspökök 
intézzék a pereket. Erre azt feleli, bogy akkor igenis a 
kereszténység kezdetén, mikor még kevesen voltak s javak 
közösségében és mintegy sz. simonitai állapotban éltek a 
keresztények, midőn a durva pogány birákhoz bizodalmuk 
nem lehetett, igen természetes volt, hogy ügyöket a püspö
kök atyai elintézése alá terjesztették. De ott áll-e most az 
egyház s a polgári társaság, hogy ez tovább is szükséges 
legyen ? Megfelel erre már az 1498: XLIX-ik törvény- 
czikkely.

Hivatkozik a különvélemény Constantin, Theodosius, 
Nagy Károly császárokra, kik a papi bíráskodást megerő
sítették. Szóló ennek okát abban találja, mert mindezen 
fejedelmeknek igen nagy szükségök volt a papokra ; a bűnös, 
vérengző Constantinnak azért, hogy lelkiismeretét megnyug
tassa, Nagy Károlynak, hogy feleségeitől egymásután elvál
hasson, Theodozról pedig tudva van, hogy asszonyok és az 
ezekkel szövetkezett papok játékbábja volt.

Hivatkozik továbbá a különvélemény a franczia kirá
lyok Capitulareira, de vájjon mind hitelesek-e azok? s kik 
írták azokat? Nem a papok-e, kik a magok hatalma ter
jesztéséről el nem felejtkeztek s befolyásuknak és tudomá
nyuknak ugyanazon hasznát vették, mint a magyar ország- 
gyűléseken. Ez utóbbinak bizonyságára olvassuk a Corpus 
Jurist, melyben a papi rendről van legtöbb törvény.

Ellensúlyul a felidézett szent atyáknak előhozza szóló 
Szt. Bernardot, ki Rómába idéztetvén papi bíróság elé le, 
nem jelent meg, hanem azt irta III. Eugén pápának: »ste- 
tisse apostolos judicantes nunquam legi«.

Szent István királyunkra szinte ne hivatkozzanak a 
tisztelendő urak, mert róla tudva van, hogy mindent meg
adott a clerusnak; akkor még szükség volt az egyházi rendre 
az ország kormányzásában, mert csak ő tudott írni s olvasni;
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de most már férfi korra jutott a nemzet, jártató szalagra 
nincs szüksége többé; azonban még nem is oly vén, bogy 
mankóra kerüljön. II. András királyra is hivatkoznak, de 
a felhozott oklevélnek szavaiból azonnal kitetszik, ki volt 
a fogalmazó; különben is ezen király örökös pénzszükségben 
szenvedett, mely miatt Szt. Gellert 326 márkot érő kopor
sóját eladta, a miért aztán az esztergomi érsek által ex- 
communikáltatott is; pénzért mindenre kész volt.

Igaz, hogy a különvéleményben felhivott törvények 
mind ott vannak a Corpus Jurisban, de hiszen az ország- 
gyűlés éppen azért van, hogy elavult s czélszerűtlen régi 
törvényeket eltörüljön s törvényhozási jogot gyakoroljon.

Éppen a 2-ik rész 44-ik cziméből kerekedik legfőbb 
erősség a clerus igényelt joga ellen. Ott ugyanis meg van 
mondva, hogy a RE. Albert király alatt törvényt hoztak, 
mely szerint a clerus tagjai négyféle vétekre nézve (ember
ölés, nóta, hűtlenség stb.) köztörvényszék alá vettetnek. Ha 
akkor szabad volt a törvényhozásnak ezekről rendelkezni, 
miért ne lehetne a törvényhozásnak jelenben is tovább menni.

A főtörvényszéki Ítéletek s melyekre a különvélemény 
szinte hivatkozik, a resolutiók a törvényhozó testet nem 
szabályozhatják. Hogy az országos választmány némely váro
sokat, melyek még beczikkelyezve nincsenek s a 16 szepesi 
várost, melyek országgyűlésre meg sem hivatnak, a vérbiró- 
ság jogában meghagyatni ajánlotta ; ez nem lehet védők az 
egyházi rend követelése mellett, mert a választmány csak 
javaslatot tesz, s kétséges, vájjon az országgyűlés megerősíti-e 
ezen ajánlatot?

A három kérdésre, melyek a különvéleményben fel- 
liozatnak, egyenként igennel felel; állítja ugyanis, hogy a 
papság elegendő okot ad mindenütt, s honunkban is arra, 
hogy e kiváltságos jogától megfosztassék; állítja, hogy a 
haza java kívánja, miszerint az egyházi személyek minden 
bűneikre nézve polgári bíróság alá jöjjenek; mert nincs e 
részben veszélyesebb, mint a sok kivétel, mely a törvény 
iránti tiszteletet csökkenti; állítja végre, hogy a választ
mányi javaslat a papi rend állásával s a vallás érdekével is 
megegyezik; mert a vétket nem fedezni s takargatni kell,

2*
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hanem napfényre hozni, s egész undokságában felmutatni, 
bárhol legyen is a z ; hová vezetne, ha e részben egyes osz
tályokra, rangra, polgári állásra kimélő tekintet lenne ? 
Egyes gonosztevő megbüntetése ügy sem szennyezi be az 
egész testületet, s azért, hogy valamely pap vétkezvén, te
kintet-csökkentése végett kivonhassa magát, éppen annyit 
jelentene, mint szabadságot adni minden méltóságos gonosz 
úrnak a kifogásra; ezzel nem csökkent a tekintet, csak a gaz
ember veszíti el becsületét; ki setéiben nem szégyenl vét
kezni, ne szégyeljen bűnhődni se.

Előadja a szóló, mint megy a dolog jelenleg az egy
házi törvényszékeken; ott ül a püspök kanonokjaival, de 
csak ő maga a biró, kinek senki sem mer ellentmondani; 
a kellő nyilvánosság, az igazság egyetlen biztosítéka, tel
jesen hiányzik. Hátha maga a püspök követ el bűnt, ki 
fog Ítélni felette? Azért semmi Yehmgericht! Szóló azt 
várta az egyház férfiaitól, hogy ők magok szívesen meg
egyeznek a választmány javaslatába, kilökik magok közül a 
gonosztevőket, átadják azokat a polgári hatóságnak.

Végre még azon ellenvetésre felel, miszerint az mon- 
datik, hogy az egyháziak, ha a polgári törvénynek a,Iá vet
tetnének, többet fognának szenvedni a világiaknál, mert 
kétszeresen lakolnának, mint papok és mint polgárok. Azon
ban ezen kettős büntetés a világiakra nézve is meg van, 
mert p. o. a ki hivatalban van s bűntettet követ el, meg is 
büntettetik bűnéhez mért büntetéssel, hivatalát is veszti.

Kruplanicz (Esztergom megye): A különvélemény mel
lett nyilatkozik.

Fogarassy (nagyváradi káptalan követe): Hivatkozik 
Törökország példájára, hol a keresztények keresztények által 
üldöztetnek. Megengedi, hogy statusnak statusban lenni nem 
szabad, de ezen bíráskodást annak nem tekinti; ennek külö
nös institutiói vannak, s az egyformálitási vágy által aligha 
éppen ez fel nem dulatik, mert az egyházi személynek pol- 
gárilag s egyházilag is kellene bűnhődnie. Alkalmaztassák 'a 
»judicium parium« az egyházra is, mit a súrlódások elke-

20
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rülése is javasol, nem leven demarcationális vonal fegyelem 
s vétség közt.

Szentkirályi (Pest megye): Az egyház az emberi inté
zetek sorában igen különös helyzetben van; az egyház ugyanis 
hatalom, melynek befolyása van; de nem hatalmasság, mert 
physikai erővel nem bir. De nem is physikai erővel, hanem 
tiszta meggyőződéssel kell az embereket igazgatni, s azért 
annak világi hatalmat engedni nem lehet; mivel az egyház 
physicai és morális erőt nyervén, a status fölé emelkednék. 
S éppen ezen minőségéből következik, hogy neki büntető 
hatóságot adni nem lehet. Voltak idők, midőn az egyházi 
s világi hatóságok köre még jobban össze volt bonyolódva, 
midőn a pápák világi dolgokban adtak ki rendeleteket; s 
még most is bir a papság polgári hatalommal, s még most 
sem áll egészen tisztán e két külön kör, bár jóval keveseb
bek az összeütközés esetei.

Az egyház nem erőhatalommal, hanem csak meggyő
ződés útján viheti ki a maga dolgait; s éppen az egyház 
saját érdeke kívánja, hogy ez úgy legyen. Mit nyerne vele, 
ha titkon Ítélhetne a botrányos gonosztevő fölött? E titkos 
eljái’ás nem nyugtatná meg a közvéleményt, de az elitéltre 
nézve sem foglalna magában kellő biztosítékot. Mondják, 
mikép az egyháznak vannak saját törvényei, melyek szerint 
a bűntettek fenyíttetnek, s így hát utoljára kánonokkal, 
dogmákkal az egész világot igazgathatni majd.

Kérdi az egyháziakat, vájjon polgároknak tartják-e 
magokat? Mert ha igen, akkor miképp kívánhatják, hogy 
kivételes törvényszék alatt álljanak ? Ha ez az egyháziaknak 
megadatnék, nem méltán követelhetnének-e más rendek és 
osztályok is hasonló kivételességet s akkor hova tegyük a 
codex criminalist ? De nem is fér egybe az egyház elveivel, 
hiszen mivel büntetheti a bűnöst? Böjtöléssel, imádkozással 
vagy kolostorba zárással, mert az egyház világi büntetést 
nem szabhatván, csak egyházit határozhat. Ha akarjuk, hogy 
független legyen a vallás a világi hatalomtól, akkor függet
lenítsük egyszersmind a világi hatalmat az egyházi hatalom 
befolyásától, s a papság a világi dolgokba ne avatkozzék:
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mert ha ők függetlenekké akarják magokat tenni a vilá
giaktól, mi is viszonosságra fogunk törekedni s lehet még 
ezen országgyűlésen fog indítványoztatni, hogy az egyház 
világi hatalmat ne viseljen. Fogadják el ezt, váljunk el egy
mástól s legyünk függetlenek, mert különben, ha a princí
piumot nem fogjuk applikálni, az lesz, hogy megmutatjuk a 
mennyországot, de az útat, melyen oda el lehet jutni, nem.

Klauzál (Csongrád megye): Azon ktilönvéleményi ellen
vetésre, mintha ugyanazon vétségért az egyháziak kétszere
sen, t. i. egyházilag és polgárilag büntettctvén, a világiaknál 
sanyarúbban fognának lakolni, — imígy válaszol: az orsz. 
választmány gondoskodott arról, hogy minél magasabb vala
mely bűnösnek állása, és így minél több ok tartóztathatta 
volna vissza a bűntől, annál súlyosabb legyen büntetése; 
így van ez a pappal is, ki egyházilag bizonyosan csak azért 
fog fenyíttetni, minthogy pap létére sem átallott bűnhődni. 
Mi a bűntett és fegyelem közti határvonalat illeti, az iránt 
így nyugtatja meg szóló az egyházi rendet, hogy az egyházi 
rendet illetőleg is mind bűntett, nem pedig fegyelmi kihágás 
lesz az, mire a büntető törvénykönyvben büntetés szabatik. 
A különvéleményben föltett három kérdésre felelőleg előadja 
szóló az első kérdésre: adott-e az egyházi rend okot arra, 
hogy a biráskodástól megfosztassék ? Igen is adott arra 
elég okot, mert ha nem is említem a Spanyolországban 
vérengzett hitnyomozó sz. székek égre kiáltó visszaéléseit, 
elég legyen megmondanom, mikép Magyarországban is éppen 
a papság volt az, mely az egyház tiszta fogalmai daczára a 
forró víz és tüzes vas (judicium ferri candentis et aquae 
bulliensis) embertelen próbáit alkalmazó bíráskodásra le 
engedte magát alacsonyíttatni, holott tudhatá, miként az 
Isten csodát nem teend.

Nem akarom egyéb visszaéléseit felidézni a papság
nak, hanem a második kérdésre válaszolva annyit mondha
tok, miképp mind a haza, mind egyesek java kívánja, hogy 
a bíráskodás az egyháztól elvétessék, hogy a papok min
den bűneikre polgári fenyítő eljárás alá jöjjenek; minthogy 
az alkotmánynak nem szabad egyes osztályérdekeket le-
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gyezni és a haza polgárainak sokszor életkérdésük forog 
abban, hogy a köztörvény alól senki ki ne vétessék; szigo- 
rríság pedig soha sem lesz ott, hol egy osztály ítéli meg a 
másikat. A harmadik kérdésre: összeegyeztethető-e az egy
házi rend állásával, hogy kisebb bűnök felett világi ható
ság ítéljen ? ismét igennel válaszolok, mert a papnak is 
biztosítva kell lenni alkotmányos országban az önkényes 
üldöztetés minden nemétől. ítéljen azok felett is, kik főnö
keik önkénye alá lennének vetve, minden legkisebb kihá
gás miatt is, a nyilvánosság és a törvény. Ha pedig a clerus 
kezébe világi büntető hatalom adatnék, hányszor megtör
ténhetnék, hogy azzal a lelki meggyőződését követő maga
sabb felfogású egyházi személy irányában zaklatólag visz- 
szaélne.

Mi végre a vallás méltóságát illeti: az egyház méltó
ságának őrangyala a vallás; s főoka az egyház irányában 
kifejtett kellemetlenségeknek kiváltképen az, hogy a kath. 
egyház tisztjei, a vallás szolgái magokat a vallással ugyan
azonosítják ; a vallás pedig oly magas és fenséges intézet, 
hogy ha az egyház szolgái semmi világi befolyással nem 
bírnak is, sőt ha még világi javaiktól megfosztatnának is, 
csak belső rendeltetésüknek feleljenek meg kellőképen, ez 
által a vallás nem csak szenvedni nem fog, de inkább nyerni 
s emelkedni tiszteletben s méltánylásban. A vallás érdeke 
tiszta kezelést kíván, a kezelés tisztasága pedig leginkább 
tündökölni fog egyforma törvények alatt.

JanJcó (Pozsony megy e j: Esetet hoz elő Pozsony vár
megyéből, melyben a bűntettes egyházi személyt polgári tör
vényszék ítélte el.

JeTcelfaltissy (pozsonyi káptalan követe): Kijelenti, 
hogy ha a kivételes papi törvényszék eszméje alatt valaki 
azon szerencsétlen köpönyeget akarná érteni, melylyel az 
egyház saját tagjai bűneit eltakarja, ilgy ő szívesen elvetné 
azt; de hiszen ez a dolognak nem helyes értelme. Egyéb
iránt nem csodálja, hogy a consistoriumok ítélete ellen pa
naszok hallatnak, mert hát a világi bíróságok ellen senki 
sem panaszkodik-e? Ennek oka abban fekszik, mert az
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emberi természet gyarló, s míg emberek maradnak, liiba 
és önkény mindig lesz a gyarló faj közt.

Ezen hozzá szólás után, miután a közvélemény a szer
kezet megtartása mellett oly általános volt, hogy a szava
zásra szükség sem lett, a szerkezet, mely bűntetteikre nézve 
az egyházi személyeket is polgári bíróság alá rendeli, szó- 
ról-szóra megtartatott.

Olvastattak ezután az első fejezet hátralévő szakaszai 
(3 — 7-ig) s helybenhagyattak.

A Il-ik  fejezetre jővén a sor, mely a büntetések ne
meiről, azok alkalmazásáról s átváltoztatásáról szól, miután 
8. §. elolvastatott volna,

Majláth elnöic figyelmezteti a RR.-ct, hogy a bünte
tések nemei közül a halálos büntetés az orsz. választmány 
javaslata szerint kimaradt, azért tanácskozási tárgyul kitűzi: 
megtartassanak-e a halálos büntetések büntető rendszerünk
ben, vagy pedig azoknak megszüntetésével az orsz. választ
mány szerkezete álljon meg.

Többen az ezen fontos tárgy elleni s melletti véle
ményeket felolvastatni kívánván,

Orosz Elek (TJng megye): A felolvasást szükségtelen
nek mondja, s utasítása folytán a büntetések sorába a ha
lálos büntetést is beigtattatni kéri azon esetekben, ha zen
dülés vagy háború azt szükségessé tenné.

Zsedényi ! Szepes megye): Nem akarja bőven fejtegetni 
a jogszerűség tekintetét, sem azt, mit a halálos büntetések 
körül érzelem szempontjából mondani lehet. Azt hiszi, hogy 
a jogszerűségből vett okok, a melyek a halálos büntetés 
ellen felhozatnak, egyéb büntetésekre nézve éppen ügy álla
nak, s igy kelletinél többet bizonyítnak.

A mi az érzelem körét illeti, oly emberekre nézve, kik 
iszonyúbb bűntetteket, p. o. anya-, atya-, testvérgyilkolást 
követnek el, ha bűneik súlyát érzik, ez esetben jótétemény 
a halál; ha pedig nem érzik, akkor oly veszélyes gonoszok, 
kiket a társaság bátorságának folytonos koczkáztatása nél-
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kiil életben megszenvedni nem lehet. Ö az emberi társaság 
tökéletesebb állapotjában óhajtaná, hogy a halálbüntetés 
megszűnjék, de még hazánkra nézve nem látja eljöttnek az 
időt, hogy azt minden esetben eltörülni lehessen. Mert a 
halálos büntetés azon hathatóságánál fogva, miszerint min
dennél inkább képes a bűnöktől elrettenteni, legsikeresebb 
módja a bűntettek akadályozásának. Nincsen ugyan crimi- 
nalis statistikánk, melyből hiteles adatokat lehetne meríteni, 
de mégis lehet felhozni némely egyes példákat. így p. o. 
mióta Tolna megyében a rabokkali szelidebb bánásmód be
hozatott, a vétkek esetei szaporodtak.

Igaz, hogy a legiszonyúbb bűnök fellázadt indulatból 
erednek és a szenvedély őrültségében követtetnek el, s hogy 
az ilyen embert, kit szenvedélye felbőszített, sem halál, sem 
semmi egyéb büntetés vissza nem retten ti; de azért szabá
lyul lehet felállítani, hogy a halálos büntetés csakugyan 
leginkább visszatartóztat az azzal büntettetni szokott bű
nöktől. Innét van, hogy a rablások gyakran követtetnek el 
gyilkolások nélkül, s hogy sokkal könnyebb kisütni a csupa 
rablást, mint a gyilkolást, melyre halálos büntetés van 
szabva.

A vad és bősz indulatok ellen semmi büntetés nem 
használ, s minden törvény sikertelen; ott a vallás és ez
által terjesztett erkölcsiségtől kell várni mindent. Felhozza 
továbbá, hogy a halálos büntetés eltörlését hazánk közvéle
ménye sem kívánja; évezredek óta divatozik az, jeléül, hogy 
erős alapja az emberi természetben van. íme jelenleg is 
36 megyének van statáriuma, s a nélkül nem hiszik fen- 
tartani a közbátorságot. Ha egyszerre eltöröltetik a halálos 
büntetés és a 'te s ti büntetés •— pedig ez utóbbit el kell 
törölni, mert a javító rendszerrel meg nem fér — a gono
szok serege azon véleményben lesz, hogy most már felülről 
jött engedelem bűnös tettek elkövetésére.

Egyébiránt ő megszüntetni nem akarja ugyan a halálos 
büntetést, hanem a lehető legkevesebb esetekre szorítani, t. i. 
olyanokra, melyekben hiányzik a tettesek iránt azon rokon- 
szenv, mely alapja a polgári együttélésnek. Angolország 
példája előttünk áll, mely az ott halállal büntettetni szó-



26 KERÜLETI ÜLÉSEK.

kott 78 criminalis esetet 12-re szállította le; Szászország 
elég szelíd néppel bir, mégis megtartotta a halálos bünte
tést ; s ha ezt a művelt Szászországban szükségesnek látták, 
van-e helye ellenkezőleg nálunk, hol a nép még oly durva 
és tudatlan, hogy az alig lenne képes külömbséget tenni 5, 
8, 10 évi börtön-idő között, s ha a gyilkosságra halálbün
tetést nem várna, az ellene bizonyítható egy tanút kétség
kívül megfogná ölni. hogy bűntette ki ne süljön.

Szóló elhiszi ugyan, hogy a halálbüntetés eltörlése idő 
múlva szelídítve hat az erkölcsökre, de nem akarja azt rög
tön behozni ott. hol a nép közt divatozó eszmékkel össze 
nem fé r; annyival inkább, mert a köröskörül fekvő orszá
gokban mindenütt divatban lévén a halálos büntetések, 
természetes következménye lenne, hogy a gonosztevők onnét 
hozzánk fognának tódulni, hol halálos büntetéstől nem fél
nének. Hiszi szóló azt is, hogy egy ember sincs, kit javítni 
nem lehetne, de áll-e a társaság az erkölcsi kifejlettség 
azon fokán, hogy pl. egy atyagyilkost, midőn ez 20 évi fog
sága után kiszabadul, megjavultnak higyjen, s nyilt karok
kal fogadjon? Az ilyet életétől megfosztani valódi jótétemény.

Klauzál ; Csongrád megye;: Miket a követ űr mondott, 
nagy részint a munkálati jegyzőkönyv 28-ik lapján foglal
tatnak; a helyett, hogy válaszolnánk, jó lenne mindkettőt 
felolvasni (Helyes).

Ennek felolvasása után.

Klauzál: Azon dilemmára, miszerint a bűnös vagy 
érzi vétke súlyát, s ekkor jótétemény neki a halál, vagy 
nem érzi, s ekkor oly megátalkodott gonosz, hogy jobb tőle 
kivégzés által szabadulni: azt feleli, hogy a statusnak nem 
kötelessége vigyázni arra, hogy a büntetendő egyén a bün
tetés minő nemét fogja választani, s óhajt-e az élettől meg
szabadulni ; sőt a statusnak úgy kell büntetni, hogy a bűnös 
azt érezze; ha tehát neki az élet nagyobb büntetés, mint 
a halál, éppen azért életben kell tartani. A dilemma másik 
részét pedig tagadja, mert éppen az a megmutatni való.

A statusnak büntetni csak két czélhól lehet; t. i. hogy 
vagy rettentsen s példát adjon, vagy hogy javítson; de ezen



czélok egyike sincs elérve a halálos büntetés által. Az első 
nem, mert a kivégzés nézője nem vesz példát, sőt szánako
zást érez, engedékeny lesz a bűnös iránt s gyűlöletet fogad 
keblébe a törvény s biró iránt A második nem, mert hol
tat javítni nem lehet.

A statáriumok nagy számáról vett példa éppen mu
tatja a halálos büntetés hatálytalanságát. Mintegy divattá 
vált a megyékben statáriumot kérni, pedig ezt nem a szük
ség kénytelensége kívánja, hanem azon rendetlen büntető 
törvénykezés okozza, mely szerint a főben járó perek gyak
ran 6— 8 évig tartatnak a kir. táblán, az elfogott egyén 
hosszír évekig ül börtönében, s akkor biintettetik, midőn a 
bűn undorító benyomása már megszűnt. A Tolnából vett 
példát nem hiheti, s ez iránt ezen megye érdemes követé
től felvilágosítást kér. Ha szaporodtak is talán itt-ott a 
bűntettek, ez nem a szelidebb büntetésekből, hanem a tár
sasági egyéb viszonyok s állapotokból származik; mert váj
jon gondolkodott-e a status kellőképpen arról, hogy az em
berek tanulják megismerni a bűnt? van-e nevelve a nép? 
A legtöbb bűn pedig ott mutatkozik, hol legrosszabb lábon 
áll a nevelés, hol az emberek elhanyagolva, pusztákon la
koznak, isteni szolgálatban sem részesülhetnek, de különben 
is nincs elegendő alkalom kenyérkeresetre, míg másrészről 
a szükségek szaporodnak; s az utóbbi évek nem is vol
tak termékenyek; a műveltebb osztályoknál pedig terjed
vén a luxus, mindinkább szaporodnak a szükségek, miket 
ha becsületes úton nem elégíthet ki, gazsághoz is folya
modik. Tegye meg az egyházi rend szent kötelességét, mit 
némely tagjai tesznek: nevelje a népet; a status adjon 
alkalmat munkára és pénzkeresetre, s a bűnök is kevesedni 
fognak.

Végre, fő védokul a halálos büntetés eltörlése mellett 
azon elvet állítja fel, hogy mellőzni és kerülni kell minden 
olyan büntetést, melyet, ba benne hiba vagy tévedés tör
tént. jóvá tenni nem lehet! Megesik olykor, hogy ártatlanok 
végeztetnek ki, mitől visszaborzad az emberiség; de ha ez 
meg nem történt volna is ekkorig, már maga a lehetőség 
is elegendő ok a halálos büntetések ellen. Egy esetet hoz
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fel: t. i. 1834-ben Szegeden egy nő megöletvén, kirabolta
tott ; három gyanús ember elfogatván, az ifjabb kivallá vét
két, ez a kettőt bűntársának mondván, — tagadó vallomá
suk daczára — a kettő halálra ítéltetett, míg a legifjabb, 
kora tekintetéből, felmentetett; utóbb pedig kisült, hogy 
egyedül ő volt a gyilkos s a többit bosszúvágyból vallá bűn
társának.

Szentkirályi (Pest megye): Miután ez oly fontos tárgy, 
hogy nagy megfontolást kíván, az, ki különös stúdiumává 
nem tévé, könnyelműség nélkül nem tanácskozliatik róla; 
azért kéri a tárgyalást holnapra halasztani.

Beöthy (Bihar megye): Nem akarván jog szempont
jából szólani, sem azon tömkelegbe ereszkedni, vájjon sza
bad-e véges embernek halálos büntetés által a mindenható 
Isten jogába avatkozni, csak néhány felállított elvet czá- 
folgat, s inkább gyakorlati téren marad. A legnagyobb bű
nök, melyekre halálos büntetés várna, inkább őrültség szü
leményei ; így pl. atyagyilkosságra nem is volt büntetés 
Kómában, s az újabb időben is eszelősségnek kereszteltetik, 
mert azt, mint a szív legmélyebb gyökerével ellenkezőt, jó
zan észszel elkövetni nem is lehet.

Nincs is oly bűn, melyért ideigleni büntetéssel meg 
ne lehessen bűnhődni. Azon okoskodás, hogy az életet a 
fogság is rövidíti, tehát e szerint a börtönök sem volnának 
czélszerű büntetés, igenis tülvitt, s éppen ezért mit sem 
nyomó. Keményebb s lágyabb büntetések alkalmazása által 
kevesedett vagy szaporodott-e a bűntettek száma? annak 
tudására pontos statistikai adatok kellenének; szóló azon
ban úgy hiszi, hogy a több, vagy kevesebb bűnök oka nem 
a büntetés keménysége vagy lágyságában fekszik. Sehol 
több áldozat nem öle tett le, mint Yelenczében, a bravók 
hazájában; sehol a halálos büntetés nagyobb rögtönzéssel 
nem hajtatott végre, s korlátoltatott-e ez által a gyilkosság? 
Igaz, hogy sok magyar megye folyamodik statáriumért, de 
ez éppen azt jelenti, hogy a halálos büntetésnek nincs kellő 
hatása. A kivégzést rendszerint szánakozás követi; ő nem 
tud esetet, hol a kivégzett iránt efféle részvét ne mutatko-
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zott volna, innét a kivégzetteket hősökül felállító népszerű 
dalok és regék.

Megyéjét hozza fel például a javító szelídebb rend
szer hasznának kimutatására, hol másfél év óta, mióta t. i. 
a hallgató rendszer he van hozva, a rabok száma 200-al 
megkevesbedett, s azok közül, kik kiszabadultak, egy sem 
került vissza; ellenkezőleg, mint az eddigi bűniskolákban; 
s itt vala alkalma rögzötteknek vélt gonoszoknál a legrend- 
kívülibb megilletődést s töredelmességet látni. 0  szeretné 
az egész választmányi javaslatot nem büntető, hanem javító 
rendszernek nevezni; a halálos büntetés pedig a javító rend
szerrel meg nem fér.

Töröli Gábor (Arad megye): Megemlíti saját megyéje 
példáját a Tolnára nézve előhozott példa ellenében, misze
rint Arad megyébe a javító rendszer van behozva, s oly 
egyéneknél, hol a műveltségnek bármi kis foka van, bot 
nem használtatik, a rabok száma 3 év óta egy harmad 
részszel kevesedett.

Bezerédj (Tolna megye): Meglepetését nyilatkoztatja, 
hogy egy követ úr által Tolna példája hozatott elő, s örö
mét e fölött; mert ha azon követ űr minden okai ily erőt
lenek, úgy igen jó lábon áll e fontos ügy. A tolnai szelidebb 
rendszer 1828-ban kezdődött, s igen jó sikerrel; ezt tudnia 
kellene a Helytartótanácsnak. 1840-ben végzést hozott Tolna 
megye, hogy mindennemű apróbb kihágás is törvényszék 
által ítéltessék; s azóta az erkölcsiség és közbátorság sokkal 
jobb lábon áll. Igaz, hogy a kimutatásokban megjelenő 
kisebb vétkek száma nagyobb, de ez onnét van, mert az 
administratió gondosabb most, mint előbb, és semmi sem 
marad előtte rejtekben. Ez a eriminális tabellák természete, 
hogy minél jobban megy az administratió, minél jobb a 
rendszer, annál tömöttebbek a tabellák ; a javító rendszerrel 
a nagyobb bűnök fogynak, a kisebbek szaporodnak; mint
hogy minden apróság világra jön.

De ez az argumentum általában nem a halálos bün
tetés mellett, hanem a jobb börtönrendszer ellen szól; abból 
az következik, hogy ne tegyünk a börtönökkel semmit, ha-
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nem hagyjuk embertársainkat a mostani kutakban, üregek
ben, kígyók, békák közt! A lassankénti átmeneteinek halálos 
büntetésből más rendszerre helyét s lehetségét nem látja, 
itt egyszerre kell történni mindennek; Istennek s ördögnek 
egyszerre szolgálni nem lehet. Hogy lehetne a javítás elvét 
a halálos büntetési tannal összeegyeztetni? Ha logika van 
a nap alatt, ily összeegyeztetést nem ismer. Hiszi-e azon 
követ úr a javíthatást, s hogy Isten az embert ilyenné 
teremté ? keresztény-e ? akarja-e e szent vallás elveit egy
házon kívül is követni ? Krisztus nem akarta halálát a bű
nösnek, hanem, hogy javuljon és éljen. Mit használ a szelíd 
Krisztus tanait papolni, ha a status maga gyilkolni akar! 
Mit kíván a status érdeke? Azt, hogy a gonosztevőket ár
talmatlanokká tegye; s ha magán más módon nem segít
hetne, akkor beállana a vétlen önvédelem esete. De van 
más mód is a gonosztevőktől szabadulni, s ezt el nem akarni 
hinni, valódi gúny, míg menageriákat látunk vaskalitkákkal, 
melyekben vadállatok őriztetnek.

Ha személyesség joga létezik, senkinek, a statust sem 
véve ki, emberrel idegen, önmagán kívül eső czélokra esz
közül, élni nem szabad: azért kell büntetni az embert, hogy 
javuljon; azért zárni el, mert ezt a vétlen önvédelem 
kívánja. De hogy őt a status mintegy ijesztő vázként hasz
nálja mások rettentésére, ez a személyesség mindenkivel 
együtt született jogának sértése. Ha a status halálos bün
tetés nélkül nem lenne képes a köztársaságot fentartani, 
miért s mi czélra lenne akkor a háromszázezer szurony?

Négyezer év óta divatozik a halálos büntetés, s lát
szik-e annak sikere? Ha volna, úgy ma nem siirgettetnék 
többé annak szüksége. Ha magamat hosszas ideig bizonyos 
rendszer szabályai szerint gyógyítom, de sikerét nem látom, 
természetes, hogy más rendszerhez nyúlok. Ha ezt kis dol
gokban teszsziik, annyival inkább kell nagyobbakban, hol 
az emberiség orvoslásáról van szó. Hogy az uj kísérlettől 
nincs mit félni, mutatja azt egy rakás példa. Erzsébet orosz 
czárné eltöröltette a halálos büntetést, pedig akkor nem volt 
magánrendszer, s országa vad és durva volt; és ez által 
nem lön veszélyeztetve a közbátorság; így a jó Leopold
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Toscanában, így II. József nálunk, megmutatván ez által, 
hogy népünk is megbirja a próbát. Már sok század előtt 
Rómában is tétetett kisérlet a halálos büntetés eltörlésével; 
ha már akkor merték azt, miért ne mérnök mi most? Ha 
felállíttatik az elv, hogy a halálos büntetés szükséges, akkor, 
ha következetesek akarunk lenni, ezreket kell kivégezni. 
Mert most kiket szokás halállal büntetni? Fanatizált gyil
kosokat, kiket dühök zaklat, kik őrültek a szenvedélytől. 
A rettentési theoria mit sem é r ; ezt bizonyítja a tapasztalás, 
mire példát is hoz elő. A halállal büntető törvényhozás ha
sonlít azon rossz és ügyetlen tanítóhoz, ki tanítványát nem 
tudván megjobbítani s okosan vezetni, kicsapja az iskolából; 
pedig csak érteni kell az emberekkeli bánást. Míg halálos 
ítéleteket írnánk, tanuljunk inkább egy kis psychologiát!

Ugyanazon urak, kik a halálos büntetést védelmezik, 
a kegyelmezési jogot megengedik; pedig ezen kis kegyelme- 
zési jog a halálos büntetésnek minden visszarettentő erejét 
elveszi. Ki tíz forintot lop, annak novizálni engedünk; de 
hogyan novizáljon a halott? S ki áll jót, hogy midőn a 
tényállást meghatározni oly nehéz, midőn biró s tanú gyarló 
emberek, nem követtetik-e el hiba ? Nem lenne-e szükség 
nóvumra? Ily esettől megborzad a kebel. Vagy fessünk a 
büntető törvény lapjaira s törvényszékeink homlokára vért, 
s írjuk fel oda a kegyetlen jelszót: »szemet szemért«, vagy 
törüljük el a halálbüntetést!

42. K erületi ü lés.

1843. évi augusztus hó 19-én.

Elnökök, jegyző, naplóvivö mint tegnap.
Kruplanicz (Esztergom megye)B e c c a r ia  azon mon

dását idézi: ha a dühös oroszlánt puskával nem veszthetem 
el, mennykövet használok ellene. Több esetet tud, miben a 
sympathia a halálbüntetés mellett nyilatkozik, s hivatkozik 
a pesti Röth családnak Német Ferencz nevű gyilkosa pél
dájára ; szánakozás csak azért kiséré a bűnöst, mert a bün
tetés későn érte.
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Palóczy (Borsod megye): A legelső vétek testvérgyil
kosság vala, ezt Kain követé vala el; s ime, az Isten őt 
azért nem büntette halállal, hanem bujdosásra kárhoztatta, 
de megjegyezte, hogy senki se bántsa őt; s utóbb hasznos 
és becsületes tagja lett az emberi társaságnak s városokat 
épített. Isten is tehát javítani kívánta a bűnöst. De mit 
használt a keresztényeknek üldözésük, elrettenté-e őket a 
halál félelme? Nem, sőt inkább a keresztény hit még inkább 
erősbödött. Julián, kit nem tudom igazságosan neveznek-e 
apostatának, éltöket nem bántá, csak azon elvet akarván 
alkalmazni, mivel Mária fia mondá: »boldogok a szegények«, 
jószágaikat szedé el, s többet használt minden halálos bün
tetésnél czéljára, a kereszténység gátlására nézve.

Iszonyú dolog a háború, de embert ölni azon háború
ban nem csak tiltva nincs, sőt kötelesség és erény; és mégis 
ki lefegyverzett ellenséget öl meg, gyilkosként büntettetik. 
És ime, a status iszonyúbb akar lenni a háborúnál, mert 
embereket, kiket másként is gátolhatna rosszat tenni, meg
gyilkoltat. Szörnyű feleletterhet vállal magára, ki a halálos 
büntetést kimondja embertársára; mert igen relativ és csu
pán a körülményektől függő dolog, hogy ki érdemli meg az 
akasztófát; sokszor bitóra ítéltetik, ki koszorút érdemel, 
így ha az angolok Washingtont, Franklint megfoghatták 
vala, alkalmasint mindkettő zsinegen lett volna életét vég
zendő, míg most tiszta csillagként tündöklenek a szabadság 
történetében. De nehéz is oly tiszta bizonyságra jutni, mely 
csalhatlan legyen. Az önvallást gyakran szenvedések saj
tolják ki.

Miként csalhatnak a tanúvallomások, ím egy példa: 
Angliában 20 munkás haza menvén, látták, miképp csekély 
távolságban egy ember a másikat agyonverő; odafutván, a 
vélt gyilkost, ki azt állítá, miként a megölöttnek segélyére 
sietett, midőn megfogák. a jury kész volt kimondani a vét
k es t; 20 tanú mellett 11 ki is mondá, de a 12-ik merően 
állítá, miként ő a vádlottat ártatlannak hiszi, utóhb, mint
hogy a jurynak előbb kimenniök nem szabad, míg egyhan
gúan a vétkes vagy nem vétkes szót ki nem mondják, »nem 
vétkesnek nyilatkoztatott«; 20 év eltelvén, mely idő alatt
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Angliában a büntetések praescribálnak, a tizenkettedik 
jury tag kivallá, miként a gyilkos ő vala.

Az atya gyilkosság iszonyú vétek, de gyakran éppen 
elmulasztott atyai kötelesség következése. Példa erre Beleznay 
gróf esete Pesten, ki maga iránt atyagyilkos létére élénk 
szánakozást gerjesztett. A próbák, melyeknek nyomán valaki 
halálra ítéltetik, sohasem napfény-világosságnak; még az 
önkéntes saját elismerés sem biztosít mindenkor, s vannak 
példák, hogy az elismerésről később kisült, hogy az hazug
ság vala. Mily lélekrázó képzelet, elgondolni olyan szeren
csétlennek lelki állapotát, ki önmagában tudja s érzi, hogy 
nem bűnös, és mégis halált kell szenvednie. Mint esik ez 
kétségbe Istenről s emberekről. Florenczben szinte, mint 
Velenczében, uralkodtak a bravók, és ellenük mit sem hasz
nált a kerékbetörés; Leopold eltöröltető a halálos büntetést, 
kivilágíttatá az akkorig sötét utczákat, s azontúl teljes köz
bátorság uralkodott.

Mikor a kínzás eltöröltetett, azt hitték némelyek, hogy 
ez által á gonosztevők legyeztetnek s elvész a világ; mikor 
az úrbéri botozást eltöröltük, szinte azt hivék, hogy nem 
lesz többé rend és közbátorság. De a következés megczá- 
folta az aggodalmakat, s így lesz ez a halálos büntetéssel 
is. Midőn a botozás a franczia seregnél meg lön szüntetve, 
azt rebesgették, hogy vége minden jó rendnek; s vájjon a 
botozott katonák Rosbachnál jobb katonák voltak-e, mint 
később Napoleon alatt? 1735-ben született Beccaria, és lön 
világosság, a hóhérczéh megkevesedett s ő az emberi nem
zet legnagyobb jóltevőinek egyike le t t ; mert ő volt a Ma
chiavelli ellenében, ki a halálos büntetésnek, ha nem egé
szen is, legalább nagy részbeni eltörlését eszközlé. Miért 
rettentsen el minket szép tanításaitól bármely nemzet s kü
lönösen Szászország példája? A németek szobatudósok, s 
ha ők nem merik, kezdjük el mi, ne rettenjünk vissza holmi 
élőnkbe tartott rémképektől; vessük el a magokat, melyek 
édes gyümölcsöket fognak teremni. Pulwer Cliffordjával 
végzi beszédét, hogy »örök igazság az, hogy soha embernek 
nem veszik hasznát rosszabbül, mint midőn felakasztják«.

1843-iki javaslatok. III. k. 3
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Zsede'nyi (Szepes megye): Veszélyesnek látja az eltör
lést azokra nézve, kik a bűnt nem önmaga, hanem a bün
tetés végett rettegik. Tolna szép szavai nem győzék meg 
őt, mert az élet nem csak a természet, hanem egyszersmind 
a status feltételes adománya is. Bousseau ugyanis azt mondja: 
ki a statusba lép, lekötelezi magát halált szenvedni, ha 
mást éltétől fosztja meg. És lehet azért a rendszer javító, 
habár némely esetekre halált rendel is. Látjuk ezt Anglia, 
Helvetia, Amerika büntető törvénykönyveiben. S valóban 
nem tudván, mi sikere lesz a rendszernek, a halálos bün
tetést okvetlenül meg kell tartanunk.

Kinek jó élete van, az bizonyosan irtózik a haláltól, 
s csak az talán nem, ki testileg-] elkileg elfáradt, és oly tö
kéletesen megromlott, hogy javítása lehetetlen. Ez csupán 
gyakorlati kérdés. Toscánában, s Leopold alatt sem egyszerre 
töröltettek el a halálos büntetések, félvén ennek veszélyes
ségétől ; hanem elébb titkos rendeletek bocsáttattak a bi- 
rákhoz, minő bűntettekre kelljen halálbüntetést mondaniok, 
s csak 20 év múlva, 1785-ben töröltetett el a halálos bün
tetés törvényileg; 1790-ben már visszahozatott, s midőn 
1808-ban Napoleon Toscánát elfoglalván, a guillotint oly 
serényen kezeié, a gonosztevők száma tetemesen kevesbedett.

Hogy megyéinkben a halálos büntetés az elrettentésre 
használtatik, bizonyítja a következő eset: egy fiú atyját, any
ját és testvérét meggyilkoló (Csanád megye, Makó, Szendrei), 
rendes fokozat útján a halálos Ítélet O Felsége elébe ter
jesztetett ; s a cancellária rendeletet küldött le, vizsgáltas
sák meg a bűnös, vájjon nem őrült-e! ? Csanád őt nem 
őrültnek nyilvánítá s kéré U Felségét, tagadná meg a »ke
gyelmet«, mivel megyéje körében a bűntettek szaporodván, 
példaadásra van szükség. Biharnak kebelében, mely oly pél
dásan administráltatik, szinte van statárium. Mint tegnap, 
most is a halálbüntetés megtartására szavaz.

Ohyczy (Komárom megye): Azon fontos előadások 
után, melyek eddig több érdemes követ résziről történtek, 
igen nehéz a fenforgó tárgyhoz szólni; nehéz főképen annak, 
ki oly vélemény pártolására szólal fel, mely ellenkezésben
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van azon elragadó szónoklatokkal, mik tegnapi napon a t. 
KK. és KR.-re oly nagy s oly méltó Íratást gyakorlottak! 
kötelességemnek tartom azonban felszólalni, mert véleménye
met a tek. KK. eló'tt kijelenteni, követi állomásom szerint 
tisztemhez tartozik. Hogy a közállománynak joga van a 
bűntettekre halálos büntetést szabni; hogy ez, ha a köz
bátorság másképpen főn nem tartathatik, nem jog, hanem 
egyszermind kötelesség is: előttem kétséget nem szenved; 
mert ez egyenesen az önvédelmi jog és kötelesség természe
téből folyik. Hisz nemcsak azon gonosztevő ellen kell védni 
a társaságot, ki már a büntető igazság kezére került s ki 
ellen a társaság örökös elzárás által is biztosíttathatik; de 
védeni kell a társaságot mind azon gonosztevők ezrei ellen, 
kik a bűntelenségben, vagy a büntetés gyöngeségében a 
polgári társaság folytonos megtámadására okot és alkalmat 
találnának; s nem tagadhatom, sokkal inkább tisztelem az 
ész örök szabályait, mely az emberiség dolgainak intézé
sében, korának minden századaiban működött, mintsem hogy 
azt, mit az emberek a világ minden részeiben, minden idő
ben, mindenütt s mindenhol folyvást gyakoroltak, néhány 
elméleti okoskodás nyomán, általában jogtalanságnak mer
ném nevezni. Vannak elvek, melyek elméletileg igen is meg- 
állanak, de a gyakorlatban, tekintve az idők s helyek körül
ményeit, létesíthetetlenek; s az emberi intézetek tökélyesítése 
épipen abból áll, hogy igyekezzünk összhangzásba hozni a 
körülmények által föltételezett gyakorlatot az elmélettel; s 
azért igaza volt egy megye érdemes követének, midőn a teg
napi napon azt állttá; miképp igyekeznünk kell azon, hogy 
a halálos büntetés idővel eltöröltessék, de igaza volt abban 
is, miképp nincs ideje most annak, hogy a halálos büntetés 
teljesen eltöröltessék. Mi népnevelési sürgetünk mindenek 
fölött; panaszkodunk a nép tudatlansága, erkölcstelensége 
felett, s mégis előbb, mintsem népnevelésünk lenne, előbb 
mintsem a népnevelési rendszer még csak küldöttségileg is 
megállapítva lenne, el kívánjuk törölni azon büntetést, melyet 
a világ mai szabad, mívelt s jól nevelt nemzeteinek mind
egyike az erkölcstelenség megzabolázására mellőzhetetlen- 
nek vél.

3*
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Akármit mondjunk t. KK. és ER., az emberek leg
nagyobb részére legsúlyosb büntetés a balál. Nagyon külön
böző az emberek természete. Vannak, kik a haláltól nem 
rettegnek, kik megvetik, megutálták az életet; ezekre nézve 
megengedem, nem nagy büntetés a halál; de vannak sokan, 
vannak többen, kik az életet mindenek felett szeretik, kik 
éppen a világi javak túlságos szeretetéből követik el bűn
tetteiket ; s ezekre nézve az örökös elzárás korántsem fog
lalja magában a büntetés azon fokát, melylyel őket a halál 
re tten ti; mert a halálos büntetésnek egy sajátságos súlya 
van, az t. i., hogy visszavonhatatlan, megváltozhatatlan, maga 
után semmi reményt nem hagy. Az örökös elzárás ellenben 
az egykori megszabadulásra még mindig némi reménységet 
nyújt, mert minthogy változó az emberi dolgok s a köz
állományok állapotja, sok példa van arra, mikép forradal
mak, párturalkodás, fejedelmek változása, szeszélyei, szökés 
s több efféle által, sokan, kik örökös elzárásra voltak Ítélve, 
az életnek, időjártával, ismét visszaadattak.

így lévén a dolog, helyes-e, hogy azért, mert vannak 
néhány emberek, kik a haláltól nem rettegnek, mert egy 
oly gonosztevő, minőt egy megyei érdemes követ tegnap 
említett, semmi által e világon és így halálos büntetés által 
sem zaboláztathatik: ne zaboláztassanak meg azon más eze- 
rek, kiket a halálos büntetéstőli félelem a törvény korlátái 
közt képes megtartani. De sokkal bővebben elő vannak adva 
azon okok, melyek a halálos büntetés megtartását javasolják, 
az országos választmány jegyzőkönyvében, mint én előadni 
képes lennék: azért inkább csak az ellenvetésekre fordítom 
figyelmemet, melyek a halálos büntetés megtartása ellen 
előadattak.

Az mondatott, hogy a halálos büntetés nem zabolázza 
meg a gonosztevőket, mert a halálos büntetés régtől fogva 
fennáll s gonosz tettek folyvást követtetnek el. Ezen ellen
vetés harczol az örökös elzárás ellen is, mert nem hiszem, 
hogy legyen valaki, ki állítani merészelné, mikép az örökös 
elzárás a gonosz tetteket egészen ki fogja irtani. Nem az 
a kérdés tehát, hogy a büntetés melyik faja szünteti meg 
a gonosz tetteket, hanem csak az, hogy a két büntetés közül
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melyik képes a gonosztevőt inkább féken tartani. Allíttatik. 
hogy a história bizonyítja, miképp minél keményebbek a 
büntetések, a gonosz tettek annál gyakoriabbak. Kiveszem 
a népek vadságának állapotát, melyen csak nevelés, nem 
pedig büntetés segíthet; kiveszem az eseteket, melyekben a 
népek vallási vagy politikai elvekért harczolnak, mert e 
harczot semmi büntetés el nem nyomhatja; kiveszem az 
eseteket, midőn a zsarnok kormány, hogy ijeszszen, önmaga 
alkot bűnöket: s nem vélem, hogy ezen ide nem tartozó 
esetek kivételével egyébiránt az említett állítás históriai pél
dával, oly tisztán mint fölállíttatott, támogattathatnék. Az 
mondatik, mikép azon bűntettek, melyekre halálos büntetés 
szábathatik, nem ritkán szenvedelmek őrültségében követtet- 
nek el; ezen ellenvetés megczáfolása ezen szóban fekszik 
»nem ritkán«, mert ez által megismertetik, hogy csakugyan 
történnek bűnök, melyek nem szenvedelmek őrültségében 
követtetnek el, melyekre tehát ezen ellenvetés nem alkal
mazható.

Azt hallottam, hogy a halálos büntetés nem példás, 
mert a kivégzések színhelyén is bűntettek követtetnek el, 
sőt rossz példa, a mennyiben a nézőket szánakozásra indítja. 
De vájjon a magánrendszer elvei szerint építendő börtönök 
mellett nem fognak-e bűntettek elkövettetni ? s azért hát 
börtönök nem kellenek? s a szánakozás, mely nem annyira 
a bűnösre magára, mint a szerencsétlenségre vonatkozik, 
melybe a bűntett a gonosztevőt taszította, nem legjobb példa 
s tanuság-e mindazokra, kikben e szánakozás indulatja fel
támad ? Ez ellenvetésnek általában azon hiánya van, hogy 
azon hatás, melyet a halálos büntetés egynémely emberekre, 
minden esetre a kisebb részre gyakorol, általánosnak vétetik 
s a minori ad május történvén az okoskodás, azt véljük, hogy 
azért, mert a halálos büntetés egy-két emberre példát nem 
tesz, már senkire nézve sem szolgál például. Nevezetes ellen
vetés, hogy a küldöttség egész munkája a javítás elvére 
lévén alapítva, főelvünkkel jövünk ellenkezésbe, ha a javítást 
kizáró halálos büntetést alapítjuk meg. Ezen ellenvetés állana, 
ha minden gonosztevő halállal kivántatnék büntettetni, mert 
akkor csakugyan senki sem lenne, kit javítani lehetne; de

a 7
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midőn a halálos büntetés csak némely s lehető legkeve
sebb esetekre szoríttatik, ezen ellenvetés nyomatékét azért 
veszti el, mert alig állíthatni fel emberileg oly rendszert, 
melynek minden ágain egy elv czélszerűen keresztül vitet
hetnék oly módon, hogy az alól egyáltalában semmi kivétel 
ne tétethessék. Nem hitethetem el magammal, hogy a bün
tetőtörvények czélja csupán és egyedül javítás legyen, mert 
ekkor a bűn büntetlen maradna. Nem csupán javítás tehát, 
hanem büntetés és javítás czélja a büntető törvénynek s e 
főczéllal ellenkezésbe nem jövünk, ha büntetünk ott, hol 
nem javíthatni vagy csupán javításra szorítkozni nem taná
csos. Ha javítani a büntetés czélja, sokkal kívánatosabb, 
hogy az ne csak azon gonosztevőkre terjesztessék ki, kik 
már a bűntettet elkövették, hanem mindazokra is, kik a 
bűntett elkövetésére hajlandók, s éppen ezen javítási czél 
az, melynek elérését a halálbüntetéstőli félelem leginkább 
eszközölheti.

Az mondatott, hogy a személyesség joga sértetik, midőn 
a halálos büntetés mások rettenésére s így a gonosztevő 
halála oly czélra használtatik, mely személyével összekötte
tésben nincs. Ez állana, hogy ha ártatlan ember készakarva 
végeztetnék ki azért, hogy mások elrettentessenek; de nem 
áll, ha a halálos büntetés oly egyénekre alkalmaztatik, kik 
azt tetteik gonoszsága miatt megérdemlik: mert ily gonosz
tevők a különben is megérdemlett büntetés ellen joggal nem 
panaszkodhatván, a közállomány nem követ el jogtalanságot, 
midőn a megérdemlett büntetést egyszersmind mások elret
tentésére használja. Legfőbb ellenvetés, mely a halálos bün
tetés ellen felhozatik, az, hogy a halálos büntetés vissza
vonhatatlan lévén, ha az itélethozásban hiba követtetik el, 
perújításnak többé helye nincs s a hiba megjavíthatatlan. 
Ezen ellenvetés érvényességét megismerem, de azt állítom, 
hogy lehet az itélethozást úgy szabályozni, miképp abban 
hibának közbejönni majd lehetetlen s ha mind e mellett 
mégis történik hiba, kérdem: hát akkor, ha onnét merített 
vakmerőségből, hogy a törvény a halálos büntetést eltörlötte, 
egy fiú az atyját meggyilkolja, a törvényhozás hibájából 
eredeti ezen gyilkosság miképp fog helyrehozathatni. S azt
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állítom, hogy ezen ellenvetés nem csak a halálos büntetésre, 
hanem az egész büntető eljárásra alkalmazható, mert lehe
tetlen, hogy legjobb akarattal is oly büntető eljárás dolgoz
tassák ki, mely mellett soha meg ne történhessék, hogy 
ártatlan ember, még perújítás mellett is, el ne Ítéltethessék. 
Következik-e innét, hogy tehát minden büntető eljárás elve
tendő? Gyarlóság az emberi intézkedésektől soha el nem 
választható, s ha a között kell választanom, miképp egy
részről lehetséges, hogy évek hosszú során keresztül egyszer 
egy szerencsétlen áldozat essék, másrészről pedig száz meg 
száz békés honpolgár folyvást a gonosztevők megtámadásá
nak legyen kitétetve: én, habár vérző szívvel s elszomorodva 
az emberiség gyarlósága felett, de inkább az elsőt választom, 
mert inkább egy áldozat essék a közbátorság fentartására, 
mint esnek hadban százezerek, mint a közállomány veszé
lyeztessék ; emberibbnek tartom, hogy egy szenvedjen, mint 
százan és ezren.

Mind ezeknél fogvást a halálos büntetést, de csupán 
legritkább s legborzasztóbb gonosztettek eseteiben, midőn a 
bűntett valósága minden kétséget kizár s a bírói itélethozás 
legóvatosabb szabályozása mellett fentartani s azt a bünte
tések fajai közé soroztatni kívánom; s egy nevezetes írónak 
azon mondásával fejezem be beszédemet, hogy az emberi 
tettek következményeit tekintve, nem a törvények szigorú
sága, nem a zsarnokok kegyetlensége, hanem éppen az igen 
érzékeny szív az, mi a világon legtöbb vérontásra szolgál
tatott alkalmat.

Szentkirályi (Pest megye): Kimutatja, hogy az ellenfél 
okai egész általánosságban lévén, minden büntetést érdekel
vén s úgy kelletinél többet mutatván meg, éppen azért nem 
állanak meg. Kern az itt a kérdés, hogy szenvedjenek-e a 
jók a rosszakért, szabad-e egyes rossz embert az egész javára 
feláldozni? hanem: a halálos büntetés alkalmas eszköz-e s 
ezentúl egyebet kirekesztő, egyedül alkalmas eszköz-e azon 
czélra, melyet elérni akar? Minden, a mit előhoznak, csak 
a gyakorlati tekintet, csak a fennállónak tisztelése, jognak 
és politikának figyelembe vétele nélkül. De ez törvényho-
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zásnál legnagyobb hiba, s lehető legrosszabb okoskodás, hogy 
mivel valami 4000 esztendeig fennállott, most már nem lehet 
eltörölni töbhé: így a kínzást, a boszorkány-égetést sem 
kellett volna megszüntetni.

Ha ily ingatag alapra építünk, hová vezet ez? ki fogja 
egyes emberekre nézve meghatározni, kit mi rettent el a 
bűntől ? A ki fanatizálva, szenvedély őrültségében van, azt 
semmi; s ha ezen elrettentési tlieoria áll, akkor minden 
bűnre halálos büntetést kellene szabni. Szónok elméletre s 
gyakorlatra nézve más utat választott, ő  a szabadság fogal
mából s a status büntető hatóságának eredetéből indul ki. 
A szabadság abban áll, hogy senkinek az övét más ne bánt
hassa; s minthogy akadnak emberek, kik egymás szabad
ságát sértik, hogy a törvény kiegyenlíthető legyen az egyé
nek közt. Tehát a szabadság ily értelemben nem más, mint 
engedelmesség a törvény iránt. Minthogy ezt egyesek ön
kénye sértheti, innét ered a status büntető joga, s a bün
tetés nem egyéb, mint egyesek önkénye ellenébe állítani a 
törvény önkényét; azért »önkényét«, mert nincsen semmi 
más mérték, mely a büntetést a bűntetthez szabja. De a 
polgári társaság önkénye tovább nem terjedhet, mint annyit 
venni el, mennyit adott; szabadságot vehet el, mert azt 
adott; de életet nem, mert azt nem adott.

Legtöbb vétek a társaság szerkezetéből ered; így p. o., 
ha nem volna kizáró tulajdon, nem lenne lopás, csalás, rablás. 
Vegyük ki a társaságból a tulajdon eszméjét, s a vétkek 
kilencztized része elmarad. Ebből azonban nem következik, 
hogy a társaságot egyszerre, rögtön reformáljuk; hanem 
csak annyi, hogy minél rosszabbak a status institutiói, annál 
több a vétkes; s csupán az institutiók javítása az, mi a 
bűnöket kevesbítheti, nem pedig a keményebb vagy lágyabb 
büntetés. Azért hát, hogy a keményebb büntetés, mint az 
ellenfél mondani szereti, népszerűbb, azt alkalmazni nem 
szabad, ezen népszerűség mértéke ott van, hol a statusnak 
jogmértéke van! Ha a statust ügy tekintjük, mint garan- 
tiáját az emberi jogoknak, még inkább kitűnik a halálos 
büntetés jogtalansága; ha a status és egyesek közt szer
ződés van, ebben az egyes többre nem kötelezheti magát,



lSUNTETŐ írŐRVÉNTSÖNYV. 41

mint a mennyi joggal bir, saját élete felett pedig senkinek 
sincs joga.

A mi a büntetési theoriákat illeti: azok mai napig 
sincsenek tisztába hozva; Rousseau a »talio« theoriáját állí
totta fel, de ezt alig akarja az ellenfél is elfogadni. (Ezt 
az ellenfél azon hivatkozására válaszolta szóló követ, hogy 
Rousseau »Control Social«-jában halálos büntetést kíván a 
gyilkosra.)

Fő védők, mely a halálos büntetés mellett felhozatik: 
bizonyos vérszomj, bosszúvágy, vad ösztön az emberi szív
ben, mely vérért vért kíván; ez azon közérzet, melyre az 
ellenfél hivatkozik; de ez az ösztön nem az emberé, hanem 
az állaté; ennek sem elve, sem mértéke az emberi észben 
nem találtatik; midőn pedig polgári társaságba lépünk, le 
kell vetkezni az állatnak, s előlépni az embernek.

Ezután sorba veszi a büntetés czélját s alkalmazza 
azokra a halálos büntetést. 1. .Tavít-e? nem! 2. Megmenti-e 
a statust jövő bűntettektől? egy bűnöstől igen, de nem a 
bűntettektől. Bizonyítja ezt a 4000 évi tapasztalás, mutatja 
különösen azon Pest megyei példa, mely szerint éppen akkor, 
midőn a statárium divatozott, Izsákon világos nappal iszonyú 
merész rablás történt, mely okot adott, hogy Pest megye 
átlátván a statárium haszontalanságát, maga kérte annak 
megszüntetését. 3. Ad-e elégtételt a statusnak? nem! meg
fosztja azt még egy embertől, s a megöltet vissza nem adja. 
És így a halálos büntetés semmi józan czélnak meg nem 
felel, csupán azon talio-féle bosszúvágyat elégíti ki, mely 
állatiságunk bélyege. Tehát ész, erkölcsiség, közhaszon kí
vánják annak eltörlését; holott az ellenfél, minden elv nél
kül, csupa gyakorlatból megy ki.

Szemere (Borsod megye): A halálbüntetés kérdését 
egy ízben én is választóm elmélkedéseim tárgyául; azonban 
azok után, mik itt már előadattak, s állásomnál fogvást a 
jegyzői helyen, hol inkább illik s kell figyelni, mint szólani: 
hallgattam volna, ha egy érdemes követ, nem tapintat nél
kül, erőnek erejével a gyakorlat terére nem húzná ezen kér
dést ; ha abba nem helyezné leghatalmasabb erősségét, hogy
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nincs törvényhozás sem Európában, sem Európán kívül, 
mely a halálbüntetést eltörlötte volna; ha abból, hogy a 
büntetés e neme mindenütt fennáll, azt nem látszanék követ
keztetni, miképpen mivel mindenütt is régen fennállt, bizo
nyosan szükség van reá; ha régiségével nem védelmezné e 
büntetést. De kérdem én az érdemes követet, ha vájjon 
az, mi áll, azért mert áll, criteriuma-e saját czélszerűsége 
s jogszerűségének? Ez okoskodás szerint a régiség mértékén 
ezer fokkal jogszerűbb s czélszerűbb a zsarnokság a képvi
seleti rendszernél; úgy Draco törvényei Solonéinál jobbak, 
mivel régibbek; úgy a kínpadokat most is kellene hasz
nálnunk ; úgy a bálványimádást elibe kellene tennünk a 
kereszténységnek; úgy az érdemes követ ezelőtt több ezer 
évvel, midőn még a halálbüntetés nem alkalmaztatott, nagy 
bajnok leendett a halálbüntetés ellen, mivel uj volt volna, 
s ime most védelmére kel, főkép mivel már régi. De mielőtt 
a tisztelt követ erősségeinek nyomán odább mennék, ki- 
jegyzem a tért, melyen állást veszek; ki jól teszi fel a kér
dést, félig már megoldá.

Véleményem szerint a büntetésjog alapja kettő. Egyik 
az elkövetett bűn. E szerint az a kérdés: van-e bűn, mi 
emberi bírótól halált érdemel, és miután a büntetés nem 
egyéb mint megfosztás egy jótól; az élet oly jó-e, mi azon- 
kép, mint más javak, tárgya lehet a büntetésnek? Másik 
jogalap: a szabadság és béke, vagy a társasági jogállapot 
fentartása. E szerint az a kérdés: halálbüntetés nélkül fenn- 
állhat-e a társasági szabadság és béke? Mert ha volna is 
bűn, mi halált érdemelne, s ha az életet szintúgy el lehetne 
is venni mint más akármely jó t: nem lenne jogszerű a bün
tetés, ha egyszersmind nem szükséges a társasági jogállapot 
fentartására. Az első kérdés egy ezzel: jogszerű-é? a másik 
körülbelül ezzel : czélszerű-e ? A czélszerűség hiányait itt nem 
mutogatom, mert ez a tudomány elvontabb országába vezetne; 
mindazáltal megérintem azt, hogy csak az ember bir sze
mélyességgel ; hogy az élet, isten ajándéka, s ezen parancsa: 
»ne ölj« nem szenved kivételt; hogy, ha nemcsak e jog 
egyedül eredeti, mi a status előtt s nélkül is meglevő, de 
az élet egyedül olyan, melyet nem lehet úgy felfüggeszteni,
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hogy meg ne szűnjék örökösen; hogy mint az egyes, úgy a 
status sem ölhet csak önvédelmében, de önvédelem szüksége 
a statusra nézve nem áll elő egyes ellenében, hanem hasonló 
esetben a status akkor van, midőn háborút folytat; meg
érintem azt, miképpen az életnek e sérthetetlenségét leg
hangosabban éppen a fejedelmeknek kellene hirdetniük, mind 
a mellett is, hogy mint fejedelmek mindenek fölött állanak 
s mint emberek egy sorban mindennel, mert életök sért
hetetlenebb mint koronájok; amaz istentől ered, ez embe
rektől való, a korona szentsége utánzott, az életé eredeti. 
Ha a népek kezdettől fogva e jognak tiszteletére taníttat
tak volna, mi a zsarnokok által pusztán a koronára szorít- 
tatott, a nemes lelkű Condorcet X VI. Lajos védelmében 
nem kiáltotta volna hasztalan a franczia népnek, hogy ha 
élete mint királyé nem volna sérthetetlen és szent, bizo
nyosan sérthetetlen és szent az, mint emberé.

Van-e hát oly hűn, mi emberi birótól halált érdemel? 
Nincs, mert az élet elidegeníthetetlen jó, mert ember tiszta 
s tökéletes ismerettel nem bir sem a cselekvő szándékáról, 
mi a hűn subjectiv oldala, sem a megsértett erkölcsi tör
vényekről, mi a bűn objectiv oldala; s ha van eset, mely
ben ember az életre méltatlan, az ott állt elő, hol a bűn 
ezen két oldala a legmagasb fokára hágott, azaz hol teljes 
erkölcsi romlottság van. S itt itélhet-e más, mint a Minden
tudó? Vájjon az örök igazság szerint itélnek-e a földi tör
vényhozók, kik mértföldenkint más-más törvény szerint Ítél
nek, kik egy tartományban néhány hónapi fogsággal bün
tetik azon bűnt, mely a szomszédban halállal sujtatik ? 
A különbség közöttünk és a halálbüntetés pártolói közt az: 
ők így szólnak a bűnöshöz: nem érdemied az életet, meg
fosztalak tőle; tehát mintha istenek volnának, holott ha 
csalatkoznak, vissza nem adhatják az életet. Mi pedig így 
szólunk hozzá: nem érdemied a szabadságot, rabbá teszlek: 
tehát ítélünk mint emberek, mert ha csalatkoznánk, szabad
ságát visszaadhatjuk.

A második kérdés: vájjon szükséges-e a halálbüntetés 
a társasági szabadság és a béke fentartására ? Én »nem«- 
mel felelek mind lélektani, mind történeti erősségeknél fogva.
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A világ minden embereit bárom osztályra különözhetní. Az 
elsőt képezik azok, kikben az állati ösztön s indulat foly
ton vagy pillanatokkint korlátlanul uralkodik az értelem s 
erkölcs felett; ezekre hasztalan a halálbüntetés, mert elég
telen ; de itt elégtelen minden büntetés a világon, mivel ki 
indulatból bűnhődik, az őrült azon pillanatban, s ilyenkor 
az ember sem fontol, sem fél. A második osztályt képezik 
azok, kikben szenvedély s erkölcs körülbelől egyensülyban 
áll, s érdek s körülmények teszik egyiket vagy másikat 
túlnyomóvá; ezekre részint fölösleg a halálbüntetés, mert 
ha lehető bizonyos a büntetés, nincs bűn, mitől az örökös 
fogság el nem rettenthetné; részint elégtelen, mert ha azt 
hiszik, hogy fel nem fognak födöztetni, azokra nézve min
den büntetés olyan, mintha nem is volna, mivel nem azért 
követték el a bűnt, hogy nem elég súlyos a büntetés, hanem 
mivel bizonyosnak hivék azt büntetlenül elkövethetni. A har
madikat képezik azok, kikben erkölcs az országló hatalom, 
kiket bűnre csak a kénytelenség, például az önvédelem vihet; 
tudjuk azonban, miképp hol végszükség van, nincs betudás 
s e nélkül bűn sincs, következőleg itt a halálbüntetés szük
ségtelen, mert alkalmazhattam S most átmegyek azon térre, 
melyen az érdemes követ oly igen szeret mozogni. Bebizo
nyítható a történetből, miképp a halálbüntetés eltörlése se
hol és soha nem vont maga után bűnszaporodást, miképp 
a népek erkölcse sehol és soha nem lón romlottabbá szelid 
törvények, mint volt kegyetlenek mellett; sőt éppen ellen
kezőleg a mint nemesültek a büntetések, velők együtt neme
sültek az emberek is, mert igaz az, hogy humanisáljuk a 
büntetéseket és humanisáltatni fog a nép.

Kezdettől fogva észrevehető a törekvés az emberiség
ben a halálbüntetés ellen. Herodot említi Sabuco egyiptusi 
királyt, ki eltörölvén a halálbüntetést, a rabokat munkára 
használta a Nílus körül s uralkodása alatt a nép boldog s 
csendes volt. Strabo a Kaukaz hegyei közt két népet nevez 
meg, melyek közül egyiknek törvényei kegyetlenek voltak, 
a másik nem ismerte a halálbüntetést; s amannál sűrűbbek, 
emennél ritkábbak voltak a bűnök. Rómában a decemvirek 
kegyetlen törvényei után hozatott a Porcia-törvény, misze-



BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 4 5

riut római polgárt halálra ítélni nem volt szabad és azon 
250 év folytában, míg e törvény állt, követtettek el Ediná
ban legkevesebb bűnök. Azért kiált föl Cicero oly elragad
tatással : »0 nőmén dulce libertatis, o jus eximium nostrae 
civitatis, o lex Porcia«. Már az atheneieknél a halálbünte- 
tés ellen szónokolt a piaczon Diodor, mint később Rómá
ban Caesar. Angliában pedig Alfred a nagy, csak felség- 
sértésre szorítá a halálbüntetést; s a polgárok országlása 
alatt oly biztosan éltek, hogy egy akkori történetíró mon
dása szerint, a gyermek teli erszénynyel kezében veszedelem 
nélkül utazhatott volna keresztül az országon. S Penn, ember
szerető alkotója Pennsylvaniának a X V III. században, nem 
veté-e el az anyaország vértörvényeit, szorítván a halálbün
tetést pusztán a szándékos gyilkosra; nem élt-e ama tar
tomány 35 éven át oly nyugalomban mint maga Anglia, 
hol a bűnösök százai sujtattak halállal? És nem kormá
nyozta-e Erzsébet 20 évig halálbüntetés nélkül azon rop
pant orosz birodalmat, s nem nagy példa-e II. Kataliné, 
ki törvényesen eltörölte e büntetést egy félvad népnél s e 
törvényt egy lázadó rabló kivégeztetése esetén kiviil, végig 
híven megtartotta? S midőn Leopold Toscanában 20 évig 
nem alkalmazá a halálbüntetést, szaporodtak-e a bűnök? 
Nem, sőt volt eset, hogy 5 hónapig országai minden fogházai 
üresek valának, s efféle eredményeknek folytában torié el 
1786-ban törvény által a halálbüntetést, kimondván törvény- 
könyvének bevezetésében, miképpen a büntetések szelidítése, 
összeköttetvén szorgos gondossággal a bűnök megelőzésében, 
nagy gyorsasággal az ítéletek hozatalában, s pontossággal 
és bizonyossággal a valódi gonosztevők megbüntetésében, a 
helyett, bogy a bűnöket szaporította volna, szembetünőleg 
kevesíté a kisebbeket s igen ritkává tévé a borzasztókat. 
Sőt egy angol kormányzó még Keletindiában is 1804-től 
1811-ig elvből halálbüntetés nélkül igazgatott. Azt kérdi 
az érdemes követ: bonnét van tehát, hogy ez általános el
törlés mind ez időig s mindenütt csak próba maradt? azt 
kérdi, hogy nemde a visszahozás bizonysága annak, miképp 
azt nem lehetett nélkülözni? Azt állítja az érdemes követ, 
hogy miután a szomszéd tartományokban sincs eltörölve,
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nem törölhető el nálunk sem, mert a gyilkosok elborítanák 
hazánkat. De én viszont azt kérdem: vájjon volt-e ok az 
érintett országokban visszaállítani a halálbüntetést? Penn
sylvaniába miért vitetett vissza? mert az anyaország erő
hatalommal kényszerítő. Oroszországban, miért áll ismét? 
mert az autokrat haragos pillanatától fiigge eltörölni és 
újra fölállítani. De miképpen legtöbb törvényhozói körülte
kintéssel s legösszehangzóbb előkészülettel tétetik Toscaná
ban a halálbüntetés eltöröltetése próbája, úgy leginkább 
lehet s leginkább érdekes itt tudni, vájjon volt-e ok azt 
visszahozni. És én bátran állíthatom az érdemes követnek, 
hogy nem volt ok s miután másképpen álltak a tények, sem 
mint azokat az érdemes követ elősorolá, hivatkozom magára 
a visszahozó rendeletre.

A halálbüntetés 1795-ben visszahozatala okául (Tos
canában) ez adatik először, hogy mégis vannak gonoszak, 
kik a rény útjára szelídség által sem vezettethetnek s ezzel 
visszaélnek. De az, hogy mégis vannak gonosztevők, nem 
igazolna-e minden büntetést, s nem bizonyos-e az, miképpen 
azok némi számmal örökre lesznek? S ez időszak után ke- 
vesedett-e a bűn ? éppen nem, néha maradt előbbi számá
ban. néha szaporodott. Második okául mondatik, hogy mi
után Toscanában el van törölve a halálbüntetés, a szom
széd tartományokból oda vonulnának a gonosztevők; éppen 
azon elv, mit az érdemes követ is fölállított beszédében. 
De ha büntető törvényeknek egész Európában a szigor azon 
egy fokán kell államok, úgy ha a tortúra, ha a kerék vala
hol divatoz (Poroszország), nem kell-e annak mindenhol 
divatoznia? S mint van az, hogy 1786—1795-ig, míg t. i. 
a halálbüntetés el vala törölve Toscanában, egy gyilkosság 
sem követteték el külföldi által, s mindjárt 1796-ban és 
1797-ben kilencz külföldi fogatott be gyilkosság miatt? Váj
jon az eseményekben amaz elvnek nem nemezisét vagy gúny- 
ját látja-e az érdemes követ? Nem volt tehát alapos ok 
miért visszaállítani Toscanában a halálbüntetést; visszaállít- 
taték, mivel Leopold elment, más trónra lépett á t; vissza- 
állíttaték, mert kitört a franczia forradalom, midőn meg-
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rémültek a fejedelmek, s tudjuk, a félénkség a kegyetlenség
hez, mint erőhöz folyamodik.

De honnét van az, hogy Belgiumban 1796. óta foly
ton szelídült a büntető rendszer, hogy 1829—1834 közt a 
halálbüntetés elvből nem alkalmaztatott, és mégis világosan 
mutatják a hivatalos rab- s bűnlajstromok, miképen a bűnök 
és éppen a halálos bűnök száma évenkint fogyott? Honnét 
magyarázzák meg a halálos büntetés pártolói nekem azon 
tüneményt, hogy Angliában 1829 óta 1840-ig parlamenti 
hiteles táblák szerint azon bűnök száma, melyekre bizonyos 
volt a népnél, hogy a kormány megkegyelmez, vagy a me
lyek törvény által megszűntek lenni halálosak, fogyott; míg 
ugyanazon országban, ugyanazon népnél, ugyanazon időben, 
ugyanazon körülmények közt, a másféle bűnök száma álta
lában nőtt, s nőtt azoké is, melyeknek elkövetői bizonyosan 
halállal lakolandottak ? Ha a büntetés hatása a büntetés 
kegyetlenségétől függene, — mint ellenzőink állítják — éppen 
ellenkező eredménynek kellett volna előállani.

Engedjék meg a KK. és RE., hogy miután a több
ször említett érdemes követnek nem lehetett nem felelnem, 
még előadhassam némely nézeteimet s különösen kimutat
hassam, mennyiben felel meg a halálbüntetés azon elveknek 
s tulajdonoknak, mikkel minden büntetésnek kisebb-nagyobb 
mértékben bírnia kell? A halálbüntetés személyes, mind a 
mellett is, hogy gyalázata a kivégzett rokonaira is kiterjed. 
De irányában s hatásaiban erkölcstelen, mert a kivégzés 
szemlélése szomorú következményeit lehetne elősorolni, ha
sonlókat azokhoz, melyeket Mallebranche említ, ki az őrül
tek közt egy ifjat látott, kinek tagjai azon ízeken mindenütt 
meg voltak törve, melyeken a kerékre ítélteknek meg szok
tak töretni s oka volt az, hogy anyja, terhével, egy kerékbe
törést néze meg. Vagy az erre a felelet, miért tolakodik 
oda a nép ? De nem híja-e meg a status oda az embereket ? 
S nem vétené-e el legfőbb czélját a halálbüntetés, ha nem 
gyűlnének nézői? Hisz egyetlen, érdeme az, hogy példás. 
De e nyereségnél nem fontosabbak-e erkölcsi ártalmai? Az 
undor a vértől nem gyöngíttetik-e annak szemlélése által? 
Nem gyengül-e meg az emberekben a tisztelet az élet szent-
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sége iránt? A gyilkosság nem veszti-e el borzasztóságát? 
Mi lett Robespierreből, ki a forradalom előtt azért monda 
le hivataláról, hogy ne kelljen embert halálra ítélnie ? Mi 
volt Marat később, ki 1789-ben a halálbüntetés ellen egy 
munkát ír t?  A franczia forradalom korában nem vált-e 
még gyermekek játékává is az állatok felnyársolása, boga
rak guilottinozása ? XVI. Lajos kényes ízlésű idejében a 
kerékbetörés szemlélésére nem jelentek-e meg a legmagasabb 
hölgyek? s a hóhérok elmésségei nem voltak-e tárgyai saloni 
társalkodásoknak ? s nem innét magyarázható-e meg, hogy
III. Fülöp egész udvarával szokott gyönyörködni az embe
rek égetésében ? Az emberi természet hasonló a szelíd tig
rishez, mely vért pillantván meg, ismét vad lesz s vér
szomjazó.

Erkölcsi ártalmaihoz tartozik a halálbüntetésnek, mit 
a viták folytában megemlíttetni még nem hallottam, a gyil
kos monomania. Számtalan hiteles példával be tudnám bi
zonyítani, hogy sok emberben a gyilkolás és gyújtás gon
dolata a hóhérpad körül támadt; hogy egy nő egy gyermek
vesztő kivégeztetését meghallván, ilyen monomaniába esett: 
hogy azon ünnepélyesség, melylyel a kivégzés történni szo
kott, vágyat ébreszt hőse vagy inartyrja lenni hasonló lát
ványnak. Politikai ártalmaihoz pedig tartozik az. hogy mivel 
a büntetés nagysága miatt az emberek a bűnöst vonakod
nak feladni, a tanú vonakodik vallani, a biró vonakodik el
marasztalni : a bűn sokszor büntetlenül marad. Mi lesz 
termékenyebb anyja a bűnöknek ?

’ De a szabadságnak is veszélyes e büntetés, kivált 
politikai rázkódásokban. Tovább megyek. A halálbüntetés 
nem osztalékszerű. E közt: elvenni vagy nem venni el az 
életet, nincs közép. Xem szellemi, hanem kegyetlen s boszút 
lehelő, mint maga a bűn. Avagy a társaság mindig oly 
kegyetlenül büntessen, mint a gonosztevő bűnhődött s mint 
két vad álljon egymással szemközt, várva, melyik szűnt meg 
előbb lenni kegyetlen ? Egynek nem kell-e kezdeni s lehet-e 
remélleni, hogy kímélésre s emberiségre példát a bűn adand ? 
Xem is javító; ki megöli, az nem javíthatja meg a bűnöst, 
A törvényhozók e részben hasonlók voltak eddig ama kegyet-
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len s gyáva sebészhez, ki minden lábat elmetsz, mit tudat
lanságból vagy hanyagságból nem akar gyógyítani.

S elrettentő-e ez mindenre nézve egyképpen ? Azoknak 
van-e igazok, kik a halálbüntetést legfélelmesebbnek köve
telik, vagy azoknak, kik ellenkezőt állítanak s az örök rab
ságot vallják irtózatosabbnak? Véleményem szerint ez az 
egyediségtől függ, sőt egyéb körülménytől is ; a halálbünte
téstől kivált a gazdag és boldog fél, ki kétli, nyer-e a jö
vendőben ; a szerencsétlen s nyomorult gyakran kívánja azt. 
Londonban 17 nőszemély halál helyett elfogadá az elszál
líttatást, de 6 nem; midőn Philadelphiában a büntető tör
vények enyhíttettek s a raboknak az ó és új büntetés, azaz a 
halál és örök fogság közt választás engedteték, többen a halált 
választék; Francziaországban sok rabot látnak örvendeni, ki 
a bagno helyett guilottine-ra ítéltetik. V aj jón állíthatni-e tehát 
bizonyosan, hogy a halál mindenkire legfélelmesebb bünte
tés? Miért van az, hogy ki örök rabságra Ítéltetik, rende
sen folyamodik kegyelemért, de nehezebben az, ki halálra 
ítéltetett? Nem azért van-e, mert a halál egy kínos órane
gyed, mivel az edzett lelkek nem sokat gondolnak; s nem 
akkor hajlanak-e folyamodásra, midőn hosszan ülvén s vár
ván a fölebbvitel eredményét, leikök kifárad óránkint és 
éjjelenkint vívni a halál gondolatával ? De e szerint nem 
világos-e. hogy szabadnak rettenetesb az örök rabság, a 
halálrettegés a bűnöst ellenben ügy szólván csak a vér
padnál rohanja meg? Nem világos-e, miként a halál félel
mének ereje nem előző, mert a bűnnek nem előtte, hanem 
utána jár s akkor kezdődik, midőn már a bűn elkövettetett ? 
Vagy fél kivégeztetésekor a bűnös vagy nem fél; ha nem 
fél, jele, mikép rá nézve, bár bűnhődésekor a halálra em
lékezik, akkor sem birt a büntetés elrettentő erővel; ha 
pedig fél, s minél inkább fél, annál inkább gyaníthatni, 
hogy korábban a halálbüntetés félelme nála nem munkál
kodott, mert ellenkező esetben nem követte volna el a bűnt, 
és így vagy indulatból bűnhődött, mi nem ismer félelmet, 
vagy bizonyosnak Ilivé föl nem fedeztetését, mely esetben 
elégtelen bármely büntetés e világon. De nézzük még kö
zelebb : vájjon oly bizonyos-e az elrettentés a nézőkre nézve,

1843-iki javaslatok. III. k. 4
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mint azt a halálbüntetés pártolói állítják? Ha gyakori a 
kivégzés, a nép megszokván, nem veszíti-e elrettentő hatá
sát ; és ha ritka, a borzadással együtt nem gerjeszt-e egyszer
smind szánatot, minek épp azon következményei vannak, mi
ket a törvényhozó nem óhajt. A bűnös a vérpadon, három 
lélek állapotban jelenhetik meg: vagy bátran, sőt daczczal, 
ez kétségkívül nem épületes a sokaságra s inkább megve
tést önt a halál ellen még azokba is, kik eddig rettegték; 
vagy elcsüggedve s tehetetlenül; a nép megbocsát ellenének, 
kit a hóhérpadon s kényszerítve lát, s leggyönyörűbb vonása 
az emberi szívnek, akaratlanul a szenvedő pártjára állani; 
vagy bánattal s töredelemmel, s ekkor benne nem a bűnt, 
de a bánatot látja s itt valóban egy űj ártatlanság kezdő
dik, mely némán is kiáltani látszik, hogy ő és nem a hűn 
az, mi fel fog áldoztatni, s a vérpad az, mi utálatot ger
jeszt; a megtért bűnös, mint martyr látszik meghalni.

És itt még egyszer ismételjük, miképpen fölötte ár
talmas a népet szoktatni a vér tekintetéhez. Ha ritka a 
gyilkosság, korántsem azért az, mert nagy a halál félelme; 
és ha gyakori, nem azért gyakori, mivel a halál félelme 
vesztett erejéből; inkább mondhatni, hogy hol gyakori, azért 
az, mert a természetbeli undor e bűn ellen meggyöngült; 
s hol ritka, azért az, mert ez undor még meg van. Úgy 
hogy bátran állíthatni, miképpen a gyilkosság ritkasága 
egyenes arányban áll a gyilkosságtóli undor növekedésével; 
különben honnét magyarázzuk meg, hogy a halálbüntetés 
némely népeknél csekély vétségekre rendeltetett és ezeknél 
sem birt visszatartóztató erővel? Honnét van az, hogy mi
dőn tolvajság és gyilkosság egyenlően halállal sújtatik, ez 
ritkábban követtetik el? És így vigyázzon a törvényhozó, 
hogy midőn a kivégzés példáiban* a halál félelmével akar 
munkálni, ama másik hatalmasb erőt, a gyilkosságtóli undort 
ne gyöngítse meg igen az emberekben. Mert midőn a halál- 
büntetéshez ragaszkodik, a két erő a félelem az és undor közt 
választott, azonban csakhamar észre fogja vehetni, hogy a 
félelemben oly fegyvert választa, mely nem használva, hiába 
való, használva, élét veszti.

Igyekszem rövid lenni t. KK. és RR., s csak a leg-



BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 51

fontosabbakra szorítkozom. Ezért mellőzöm azt, hogy e bün
tetés egyszerű; túlteszem magam népszerűségén is, mert elég 
megszűnnie, hogy népszerűtlenné váljék; azt sem tartom 
fontos oldalának, hogy gátló ártani, mert e czélt kevésbbé 
szörnyű eszközökkel is elérhetjük; mindezeknél fontosabb 
tekintet a büntetés megbecsülhetetlensége. A törvényhozónak 
nincs bizonyos ismerete azon fájdalomról sem, mit kivég
zéskor érez a bűnös; századokig hivék, hogy a fejvétel nem 
kínos, most az akasztást kezdik hinni enyhének; leghíresb 
orvosok ellenkeznek egymással. És tudja-e a törvényhozó, 
mi a hatás s mi van a síron tú l? Tudja-e, hogy ott a 
bűnöst a földi kín után rögtön új kárhozat éri, vagy rá 
isteni irgalomnál fogva boldogság várakozik? Tudja-e, hogy 
büntet vagy jutalmaz? Valóban, kinek vallása van, ki jövendő 
életet hisz, arra nézve e kétség eldöntő erejű. A halálbün
tetés következményei az idő s élet határain tül esnek, pedig 
az embernek, mint eszes lénynek, ismeretlennel sújtani nem 
lehet. Vájjon, ha földünkön egy titokteljes mélység nyílnék 
mit némelyek a boldogság honának, mások a kárhozat he
lyének tartanának, vájjon észszel cselekednék-e a status, ha 
legnagyobb bűnöseit abba eresztgetné le ? Véleményem sze
rint, midőn az ember a büntetés végét be nem látja, ész 
nélkül cselekszik.

De emberre nézve, ki nem hiszi magát istennek, leg
hatalmasabb ellentétel az, hogy a halálbüntetés helyrehoz
hatatlan ; holott minél nagyobb a büntetés, annál szükségesb, 
hogy helyrehozható legyen, mert a tévedések áldozata soha 
sem támad fel. Pedig a bírák ítélete nem épül apodiktikai 
bizonyosságon. Nem azért mondatik a vádlott bűnösnek, 
mivel bizonyos, hogy a bűn általa követtetett el, hanem 
mivel a törvény által megkívánt némely föltételek jelen 
vannak. Tehát a bizonyosság csak formai s viszonyos. Mivel 
a vádlott úgy vall, mivel két tanú egyezőleg bizonyít, hoza- 
tik ítélet; azonban a tapasztalás mutatja, hányszor meg volt 
minden bizonyság, mit a törvény kivan, s később az elma
rasztalt ártatlansága kivilágosodott. S ha korunk legbölcsebb 
garantiái közt kisebb is a veszély, ha kisebb is a veszély 
ott, hol jury, hol nyilvánosság, hol korlátlan szabad védelem

4*
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van. de hogy még ily biztosítékok mellett sem lehetetlen, 
erről bizonyságot tesz Livingston, ki azt állítja, miképpen 
Éjszak-Amerikában sem ritkák az ily bírói csalatkozások; 
bizonyságot tesz Lucas, ki csak 1826. félévéből Franczia- 
országban hat esetet hoz föl, melyben ugyanazon vádlottat 
egy jury halálra Ítélte, más ellenben, melyhez pusztán for
mabeli hiba miatt utasíttaték a cassatiószék által, külön
ben kivégeztetett volna, ártatlannak vallá; bizonyságot tesz 
Ducpetieux, ki Belgiumból 11 példát számít elő; bizony
ságot tesz a Morning Herald, mely Wilde londoni cherif- 
kedésének kilencz hava alatt hat ily esetről emlékezik; bi
zonyságot tesz O’Gonnel, ki az 1840-iki parlamenti ülésben 
négy, és több német jogtudós, kik több ily ártatlanul kivég
zettet említenek. De egy itt is felhozott példán kivül ha
zánkból én is mutathatnék föl több ily szomorú esetet a 
beregi s más levéltárakból, mind a mellett is, hogy nyilvány 
nem lévén nálunk, a bírák tévesztett gyilkolásai titokban 
maradnak. S a bírák lelkén nem szörnyű teher-e, habár 
hibából is, ontani vérét ártatlannak? S nem méltán ger- 
jeszt-e ellenséges érzést a polgárokban minden ily esemény, 
látván, hogy a törvény maga teszi azt, mit a gonosznak 
tilt? s nem kell-e egyiránt rettegnie a hóhértól s gyilkostól? 
s megnyugtat-e az, hogy az ártatlan áldozat tetemeit emlék 
tiszteli, ha másnap a hiba újra elkövettethetik? Ez ellen 
nem véd meg más, mint a halálbüntetés eltörlése. Ismere
tünk s ítéletünk korlátolt, és mégis büntetünk, mintha csal
hatatlanok volnánk. Cselekszünk mindenható erővel, min
dentudás nélkül. Valóban, ha nem volna egyéb ok, a lielyre- 
hozliatlanság tekintete maga elég arra, hogy a halálbüntetés 
eltöröltessék.

Mielőtt bevégezném beszédemet, még két veszélyre 
teszem a KK. és RR.-et figyelmesekké, mi a halálbünte
téssel együtt jár, s az előttem szóltak közül senki által nem 
érinteték. Egyik, hogy ha hatalom, álnokság, bírói gyülölség 
vérpadra juttatá áldozatát, egyszersmind biztosítá magát, 
ha nem a gyanú, legalább a próbák ellen; ki él, az még 
megboszulhatná magát, a halott örökre néma. Másik, hogy 
sok kivégezettben a próbáknak egy-egy gazdag kútfeje dugul
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be, minek ártalma kettős: jelenvaló, mennyiben társai, ba 
netán megfélemlettek, újra előrohannak; jövendőbeli, meny
nyiben örökre fölfedezetlenek maradnak némely bűnök, mikre 
csak a kivégzett vallomásai vezethettek volna. Sőt a halál- 
büntetés kisebb bűnök ellen, nem új rugó-e a gonoszokra 
nézve, elkövetni nagyobb bűnt, hogy a csekélyebb fölfedez
tetését megelőzzék. Igen! így lesz az éjjeli orv útonálló 
gyilkossá, hogy azok, kiket meglopott s megtámadott, ellene 
vádlókul vagy tanukul föl ne léphessenek.

Mindezek után bátran fordulhatunk a halálbüntetés 
védőihez s mondhatjuk: minden büntetés az igazság hatá
rain belül oly kísérlet, miképpen lehet a bűnök ellen leg
sikeresebben hatn i; mit ti magasztaltok: a halál, már tel
jesen megpróbáltatott. Megismeritek, sőt ebben erősséget 
helyeztek, hogy kezdettől fogva minden nemzet gyakorolta 
azt, és ti magatok valljátok, hogy foganatlanul. Mi nem 
kívánunk egyebet, minthogy hagyjátok el azt, mi ezer meg 
ezer éven által a kegyetlenség minden alakjában alkalmaz
tatván, minden korban s körülményben sikertelennek talál
tatott. Nem büntettétek-e Angliában halállal azt, ki a ház
ból két ezüst forintot lop, ki parkban vagy országúton 
bemázolt arczczal jelenik meg, ki egy őzet szándékosan 
megsebez másnak birtokában, ki tóból egy halat eloroz, ki 
álnévvel irt levélben mástól valami becses dolgot kér, ki 
bárányt azért lop, hogy bőrét eladhassa? S mely büntetés 
félelme ily csekély vétségektől el nem birt rettenteni, vájjon 
föltehetni-e azt józanul, hogy az a nagyobbaktól el fog 
ijeszteni? Hihető-e, hogy az árulót, zendülőt, ki vállalatában 
azon felül dicsőséget is lát, egy messze halál félelme vissza 
fogja tartóztatni? Hihető-e, hogy annak, ki őrjöngő boszúját 
egy csapással kielégítheti, a halálbüntetés emlékezetére gyil
kos karja tehetetlenül fog alá esni? Fog-e az bírni legszL 
lajabb indulattal, mi ama gyönge vétkes hajlamot nem bírta 
feltartóztatni? S mit használtak az emberiségnek a kínok 
ezer fajai? Mi jó s nemes virágzott azon hatvanezer életből, 
mi V III. Henrik alatt múlt ki vérpadon, s azon hetven
ezerből, mi Angliában 1698-tól 1787-ig hóhér által végez
tetett-ki? Nem kellene-e e szerint Spanyolországnak para-
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dicsőmként ragyogni, hol némely három hónap alatt 2600-at 
ölt meg a törvény szava ? S nem azért állunk-e századokkal 
hátrább, mert boszú s düh nemcsak érczből csinált pallost, 
növényből kötelet, de szövetkezett az elemekkel is, a földdel, 
melybe eleveneket tem etett; a vízzel, melynek habjaira ere- 
geté a bevarrottakat; a léggel, melylyel fojtott; a tűzzel, 
melyben hamuvá égetett, s megfordítván a természet rendét, 
az embert adá az állatoknak eledelül. És mit használt mind 
ez? S panaszkodhattok-e, hogy a próbátok kora avatkozás 
által megháboríttatott, s a halál nem volt elég, kínokkal 
tetéztétek a halált. Most már a sor rajtunk van, tehát 
engedjétek nekünk is a kísérletet teljesen, egészben s a 
büntetőjog többi részeivel összehangzólag megtehetnünk; 
eljárástok s elveitek felől már ítélt a múlt, miéink fölött 
majd a jövő itélend.

Én tehát, mint már követtársam is jelenté, megyém 
nevében a halálbüntetés eltörlésére szavazok; mert nem a 
büntetések kegyetlenségétől, hanem azok bizonyosságától, s 
gyors sujtásától függ a siker; mert ha a népet kegyetlen 
büntetésekhez nem szoktatjuk, rá a szelidebbek ép úgy, sőt 
biztosabban hatnak, mint hatnak a kegyetlenek; mert ne
kem úgy látszik, hogy midőn a status javainak rablóját 
megöli, a társaság ellen elkövetett bűnt egy éppen termé
szet elleni vétekkel boszulja meg; s midőn a gyilkost kivégzi, 
nem büntet, hanem ismétli a bűnt.

Somsich (Somogy megye): Azon lelkes beszéd után, 
melylyel egyik hőkeblű követ a t. KK. és RR.-et elragadá, 
szavazatra merte volna szóló bocsájtani a kérdést s hiszi, 
hogy a nagy többség a halálos büntetés eltörlésére nyilat
kozott volna. De ez így nem történhetett; nekünk egyéb 
tekintetekre is kötelességünk figyelmezni; mi felelet terhé
vel tartozunk küldőinknek, s mi nekünk nem szabad az 
enthusiasmus bár legszentebb tüzével is határoznunk; nem 
kivált akkor, midőn ily komoly tárgy fölött ezres évi gya
korlatot változtatva, egészen új szabályokat tervezünk s 
legelőször merünk a haladás ösvényén, kiválólag Európa 
nemzetei közt egy még nem próbált, gyakorlatilag nem is-
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Iliért újítássál elsők föllépni. Ilyenkor helye, ideje, s köte
lessége mindenkinek, hogy tehetségéhez képest okai tá r
házából felruházva álljon elő, s a kérdés tisztába hozatalá
hoz, ki mint bír, járuljon.

Azt tartja, hogy mielőtt a halálos büntetés felett ki
mondhatná valaki Ítéletét, két kérdés iránt kell tökéletesen 
tisztában lennie, 1-ször, van-e a statusnak joga polgártár
sinak élete fölött rendelkezni és mennyire ? 2-szor, ha van, 
szükséges-e, hogy a status e jogát büntetőleg gyakorolja? 
Az első kérdést illetőleg azt tartja, hogy a statusnak álta
lában véve megszoríthatlanok a jogai mindenben és min
denre ; s így kiterjednek egyes polgárainak életére is, addig 
és annyira, meddig és mennyire ezt a status czélja megkí
vánja ; mert ha ezen értelemben vett jogokkal a status nem 
bírna, s nem élhetne a társas élet főczélját: a közbátor
ságot nem bírná fentartani, s így megszűnnék status lenni, 
mert a polgári társaság önmagában felbomlanék. Valahány
szor tehát a közbátorság bármely ágában egyesek életben 
maradása által veszedelmeztetik, mindannyiszor föltámad, 
vagyis inkább gyakorlatba lép a statusnak azon joga, mely- 
nélfogva a köznek biztosítására, egyesek élete fölött rendel
kezik, s az ily veszedelmes egyéneket üldözheti, s ex sup- 
posito egyébként nem korlátolhatván, meg is ölheti. Ezen 
jognál fogva tehet ki a status veszedelmes gyilkosok, gyúj
togatok, lázítók s egyéb nagyszerű bűnösök fejére jutalma
kat; ezen jognál fogva szegzi táborát a berohanó ellenség 
elébe, és véráldozatot kíván tulajdon polgáraitól egyrészről 
a közbátorság védelmére, a midőn másrészről tűzzel-vassal 
pusztítja az ellenséget a közbátorság fentarthatására, s ezt 
mindannyiszor s mindaddig gyakorolja, míg a társaság békes
sége biztosítva nincs. Ezt azonban elérve, most kifejtett 
jogait többre s továbbra nem terjesztheti; mert a status 
czéljának fentartására, — mitől azok föltételeztetnek, — 
többre szükség nincs. Ezek szerint az első föltett kérdés 
megoldva lévén, azt mondja: igen is a statusnak van joga 
polgárainak élete fölött is rendelkezni annyira, a mennyire 
ezt a status főczélja, t. i. a személy és vagyonbeli közbátor
ság megkívánják.
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Ha ez így van, könnyebb lesz szólónak a második 
föltett kérdésre válaszolnia, t. i. szabad-e és szükséges-e, 
hogy a status jogát büntetőleg gyakorolja ? Büntetni azt le
het, kinek személye a status hatalmában van; az az, ki 
már személyes szabadságától megfosztatott és letartóztatta- 
tott a végett, hogy büntetés alá vettethessék; más bűnöst, 
kinek személye de facto még a status hatalmában nincs, 
üldözni igen, de büntetni nem lehet. Ezen egyszerű külön- 
böztetésből fejthetni meg a második kérdést; mert ha a 
statusnak csak akkor van joga polgárainak élete fölött ren
delkezni, s őket meg is öletni, midőn lételök a közbátorsá
got veszélyezteti, természetesen következik, hogy e jogát 
védelmezőleg vagy a körülményekhez képest üldözőleg csak 
oly egyének ellenében gyakorolhatja, kiknek személye még 
de facto hatalmában nincs; büntetőleg pedig soha; mert a 
büntetés alá vehető egyén szükségképpen már a status ha
talmában leven, személyes szabadságától meg van fosztva, 
és igy veszedelmessé lenni physice megszűnt; megszűnt tehát 
ellenében a statusnak azon joga is, mely szerint élete fölött 
rendelkezhetik, mert ezt ily helyzetben a status főczélja, a 
személy és vagyonbeli közbátorság többé nem kívánja. Ezek
hez képest kitűzött második kérdésére szóló azt feleli, hogy 
a status azon hatalmát, melynél fogva polgárainak élete 
fölött rendelkezhetik, büntetőleg sohasem gyakorolhatja, 
mert nem szükség, hogy gyakorolja.

Ha valaki azt mondaná, hogy mindezek puszta theo- 
riák, ábrándok, melyeket a gyakorlati élet kinevet; és hogy 
nincs a halálos büntetésnek pótléka, mely oly hathatós, oly 
példás, oly visszaijesztő volna, s hogy a nélkül valamint 
évezredek óta nem álltak, úgy nem is fognak soha megáll
hatni társaságok: annak szóló felelni bátor volna, hogy a 
halálos büntetés, éppen mint büntetés, nemcsak főbb czél- 
jainak nem felel meg, hanem annak még oly rossz oldalai 
is vannak, melyek miatt következéseiben különösen káro
san hat.

A büntetések főczéljai közé számíttatik a javítás, az 
elégtétel és a példa; ezek egyikének sem felel meg a ha
lálos büntetés, nem az elsőnek, mert a kit a sír hideg göd-
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rébe temettünk, az előtt a földi javítás útját örökre elzár
tuk ; nem a másodiknak, mert, a ki bűneivel személyt vagy 
vagyont sértve kárt okozott, s pótlásra kért vagyona nincs, 
azt leölve megfosztjuk azon képességtől, miszerint valaha 
eleget tehessen. De talán a harmadik, a példaadás, tán ez 
az az Achilles, mely miatt elkerülhetetlenül szükséges a 
kötélt, pallost és nyaktilót megtartani ? Nem! Ezer évek 
folytak le és a história borzasztó tükrét mutatja a szent 
igazság nevében elkövetett gyilkolásoknak, — azon tanul
sággal, hogy a patakként kiomlott vér fanatizálni igen, de 
visszaijeszteni képes soha sem volt.

Nem felel meg tehát a halálos büntetés főczéljának, 
mert nem javít, hanem semmisít; nem ad elégtételt, csak 
boszűt; nem szolgál például, inkább fanatizál.

De mindezeken felül vannak a halálos büntetésnek 
különös rossz oldalai; ilyen a változhatatlanság. A halálos 
ítélet, ha végrehajtatott, oly valami, melyet megváltoztatni 
nincs többé ember hatalmában; s így ha a véges, botlásnak 
annyira kitett emberi Ítélet hibás volt, azt lehetetlen többé 
kijavítani, s halva marad az, kinek élete tán a statusnak, 
tán övéinek hasznos lett volna.

Mind e mellett, hogy mer, kivált oly borzasztó példák 
után, mint itt tegnap felhozattak, hogy mer a gyarló em
beri ítélet annyira elbizakodni s életet oltani, melyet vissza
adni nem tud?

Másik rossz oldala a halálos büntetésnek az, hogy 
nem csak nem szolgál például, sőt inkább szánakozást ger
jeszt a kivégzett irán t; a mi legrosszabb, mert hősévé válik 
a kivégzett a környék népének és regék, dalok, mondák 
örökítik, vagy legalább soká tartják fenn nevét. Tantíjele 
ez annak, hogy a büntetés neme ellen különös borzalom 
lakik a jobb ember szivében, és a természet szava szerint 
szánatik meg a legnagyobb bűnös is a vérpadon.

Végre azt is meri állítani szóló, hogy a halálos bün
tetés rettenetes igen, de nem a legnehezebb, melylyel vissza 
lehetne ijeszteni a gonoszokat. Azon nehéz lépés, melylyel 
egykor a világtól búcsút kell mindnyájunknak vennünk, 
hány becsületes emberre nézve kínosabb, mint a rövid, né-
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liáiiy perczek alatt végrehajtott halálos büntetés? S azon 
gonosztevőt, ki puha kény és kedvtöltésben pazarlotta el 
vagyonát, és most, midőn már semmije sincs, terhére vált 
élete, egy utolsó kétségbeesett módhoz nyúlt, midőn rabolva, 
gyilkolva, sok pénzt akart orozni, fogjuk-e súlyosan bün
tetni, ha megöljük ? Nem ! hisz ő maga is főbe lőtte volna 
magát, éppen mert rablása nem sikerült, hogy unott életé
től megszabaduljon. Nem áll-e erre a halálos büntetés al
kalmazása mint jótétemény? Míg ellenben azok, kik indu
latok elragadó bőszében mert jól mondta tegnap Tolna 
lelkes követe, nem teremtett isten embert, ki hidegen tudná 
kezét anyja vérében fiiröszteni, — és az, ki feleségére, gyer
mekeire köszörülte kését, a kétségbeesés minden fokozatán 
már átkínozta magát, ha ilyen bőszében a rettenetes bűnt 
félőrülten elköveté, őt szinte pallo.8 alá viszik s meghal. 
Pedig mily igazságtalanul különböző a halálos büntetés 
alkalmazása itt és amott ?! Holott ha mindegyiket hosszabb 
időre börtönre ítélték volna, ama megrögzött gonosz épen 
megtartott életében, furdaló lelkiismeretében nyerte volna 
el legnagyobb büntetését, s az indulatok áldozata tömlöczé- 
ben magába térve, megjavulva, dühös indulatait legyőzve, 
isten és emberekkel kibékülve térhetett volna ismét, mint 
hasznos tag vissza a polgári társaságba.

Ezek szerint szóló összefogván okoskodását, azt mondja, 
hogy miután a statusnak polgárai élete fölött csak annyi
ban van joga rendelkezni, a mennyiben ezt a status főczélja, 
a közbátorság, kívánja s ennélfogva ezen jogát mindig csak 
védelmezőleg vagy üldözőleg, de büntetőleg sohasem gyako
rolhatja; továbbá, miután a halálos büntetés a büntetések 
főczéljainak nemcsak nem felel meg, sőt oly különös rossz 
oldalakkal is bír, melyek miatt következéseiben károsan is 
hat, ezeknél fogva a halál a büntetések sorából kitörlendő.

Ha valaki végre azon rendkívüli ellenvetést tenné, 
melyet ugyan e teremben nem hallott szóló, hogy lehetnek 
egyének, kiknek nevök, lételök, szóval már az maga, hogy 
élnek, veszedelmes: arra azt feleli, hogy ha vannak is ily 
ritka esetek, azok iránt a status hatalmában leszen akkor, 
a mikor, kivételileg rendelkezni; de azért nem szükség a
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halálos büntetést, mint a statusra hézve jogtalant, magában 
véve igazságtalant, mint büntetésre czóltalant, következései
ben pedig károst, megalapítani.

Ugyanazért szónok, utasítása szerint is, az eltörlésre 
szavaz.

Ezután szavazás történvén, a halálbüntetés ellen kö
vetkező 30 megye szavazott: Zemplén, Sáros, Szatmár, Sza
bolcs, Giömör, Borsod, Heves, Bereg, Torna, Csongrád, Békés? 
Csanád, Arad, Temes, Torontál, Nyitra, Sopron, Nógrád, 
Bihar, Somogy, Hont, Győr, Baranya, Zólyom, Pest, Tolna, 
Árva, Bács, Hajdú-kerület, Fiume.

Az eltörlés ellen: Abauj, Ung, Szepes, Mármaros, Po
zsony, Vas, Komárom, Fehér, Esztergom, Turócz, Pozsega, 
Verőcze és Jász-Kun-kerületek.

Nem szavaztak: Trencsén, Ugocsa, Bars, Veszprém, 
Mosony, Szeréin, Krassó.

Nem volt jelen: Liptó.

43. K erü leti ülés.

1843. évi augusztus hó 21-én.

Elnökök: Eadvánszky Antal (Zólyom megye), Klau
zál Gábor (Csongrád megye). Jegyző: Szemere. Naplóvivö: 
Majláth.

Tárgy: A büntető törvénykönyv tárgyalásának foly
tatása.

Török Gábor (Arad megye követe): Előadja, hogy a 
halálbüntetés eltöröltetvén, a büntetések következő nemei 
lőnek megállapítva: 1. életfogytig tartó rabság, 2. közhiva
talnak Ítélet által kimondott elvesztése, 3. fogság, 4. hatá
rozott időig tartó rabság, 5. pénzbüntetés, 6. bírói meg- 
dorgálás. Ö azonban ezen büntetések közé még óhajtaná 
fölvétetni a száműzést is, minthogy vannak bűnük, melyek 
egyik társaságban nem bűnök, de másikban azok, s ilye
nekre a száműzés a legalkalmazhatóbb büntetés lenne s ezt 
kéri a büntetések közé besoroztatni.
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Szentkirályi (Pest megye követe): Török Gábor kivá- 
natálioz nem járulhat, mert azt csak akkor alkalmazhatnék, 
ha helyünk lenne, hova elküldhetnők gonosztevőinket, s 
bár a száműzés azon tekintetből, hogy általa a bűnös a 
társaság irányában ártalmatlanná tétetnék, czélszerű lenne — 
fél, hogy mivel más társaságok, idegen nemzetek, a mi 
gonosztevőinket be nem fogadnák, e szerint a büntetés végre 
nem hajtathatnék.

Török Gábor meg kívánja a száműzést a deportatiótól 
különböztetni, mivel az, ki száműzetik, csak ki van tiltva 
a társaságból, de a deportatióban ki van jelölve a hely, hol 
a bűnhődő lenni tartozik. Czélszerüségét a görögök és ró
maiak példájával bizonyítja, kik, ha azon jelesebb emberei
ket, kiket száműzének, mint Camillust Róma. örökös fog
ságra vagy halálra ítélték volna, nem enyészett volna-e el 
a köztársaság? Annyival inkább czélszerünek állítja pedig, 
mert nem csupán gonosztevőkre alkalmazandó, hanem oly 
polgárra is, kinek rögzött eszméje a köztársaság lévén, monar
chiában élni nem tud, sőt ottléte veszélyes; de ha más tár
saságba, melynek socialis szerkezete képzeletével megegye
zik, kell vonulnia, még hasznos tagja lehet az emberiségnek.

Tóth (Vas megye követe): Azt javasolja, hogy a bün
tetés nemei közé a testi büntetést is, bizonyos megszorí
tások mellett, nevezetesen, hogy kétszer elveendő 25 pálcza- 
ütés egy évi rabsághoz hasonlíttassék, besoroztatni kívánja; 
és pedig azon okból, mert megyéje úgy van meggyőződve, 
hogy hazánkban a kevés munkás kéz miatt a mezei gazda
ság fölebb nem emelkedhetvén, a népet szaporítani, nem 
pedig fogyasztani kell az elzárás által. A száműzést ugyan
csak e tekintetből nem kívánja a büntetések közé igtatni.

Ez indítványoknak egyike sem, valamint az sem nyert
pártolást, hogy a pénz szűke miatt pénzbeli büntetés helyett/
börtön alkalmaztassék. Es így a büntetésnek az országos 
választmány által ajánlott hat neme meghagyatott.

A 2., 3., 4. §§. s a 9-től a 49. §-ig helybenha- 
gyattak.



Az 50. §-ban, mely a bűnszerzőről, felbujtóról, bűn- 
szövetségről és bűnsegédségről szól, a felbujtásra nézve föl - 
olvastatott a választmányi javaslat 110. lapján A' j .  alatt 
található különvélemény,*) s a jegyzőkönyv 84., 85. lapjain 
levő ugyané tárgyú vitatás.**) A szerkezet 51. §-a szerint fel
bujtónak tekintetik, ki valakit valamely bűnnek elkövetésére 
szóval vagy Írásban, bérrel vagy jutalomigéréssel, fenyege
téssel s erőszakkal, vagy végre világos parancscsal reá vesz. 
Ezen szerkezet az A '/. alatti különvélemény első pontja 
szerint így változott: felbujtónak tekintetik, ki valamely 
általa czélba vett s határozottan kijelölt bűnnek elköveté
sére stb. Továbbá a szerkezet szerint a felbujtó, ki vala
mely bűnnek elkövetésére szóval, Írással, bérrel vagy juta- 
lomigérettel reá vett vagy elcsábított, vagy azt másnak 
parancsolta, ha azon bűntett olynemű volt, melynél a kí
sérletre is büntetést rendel a törvény, ha szinte a felbuj
tott a bűntettre még kísérletet sem követett el, a bevég
zésre rendelt büntetésnek egy tizedrészére büntettethetik, 
ha szóval vagy Írásban bujtott; egy hatodrészére, ha bér
rel vagy jutalomigéréssel; egy nyolczadrészére, ha világos 
parancsolattal.

Zsedényi (Szepes megye leövete): Megkívánja a szer
kezetet hagyatni, sőt a bujtásra még nagyobb büntetést 
szeretett volna.

Beöthy: Elismeri ugyan, hogy a bujtogatások vizs
gálatából sok kellemetlenség következik, de a legújabb hazai 
események által szükségesnek látja téve e részben a szi
gorú rendszabályt, a szatmári, zalai történetekre hivat
kozván.

Szentkirályi (Pest megye követe): Véleménye másik 
szélsőséget képez; ő t. i. a választmányi javaslatot nem 
egyébnek látván, mint csupa gyanubóli büntetésnek, mi
szerint nem tett, hanem akarat fogna biintettetni, az egész 
51. §-t kihagyatni kívánná, a különvélemény értelmében.

*) L. I. köt. II. r. 130. 1.
**) Ii. II. köt. 483. 1.
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E két vélemény között a közép állott meg, t. i. az 
országgyűlési választmánynak, az elnök, Klauzál által elő
adott szerkezete, miszerint végbe nem ment s meg sem 
kísérlett bűn esetében a felbujtó csak akkor büntettetik a 
végbevitt tettre szabott büntetés hatodrészével, ha felbuj- 
tását bérrel vagy jutalomigéréssel eszközölte; a ki pedig 
csak szóval, Írással vagy parancscsal tette azt, az nem bűn
hődik. Meg kell jegyezni, hogy ez csak oly esetre értetik, 
midőn még kísérlet sem követtetett el a felbujtott részéről 
a tett végbevitelére.

Az elnök kifejti, hogy szóval s parancscsal bujtoga- 
tóra azon esetben, ha a bűn meg nem kisértetik, azért nem 
vél büntetést rendelni, mert így gyakran indulat hevében 
komoly czélzat nélkül kimondott szavak is, bár azoknak 
semmi törvénysértő eredményük nem volt, büntettetnének és 
a polgárok nyugalmát veszélyeztető kutatásoknak tárt mező 
nyittatnék. Vannak ugyanis dolgok, melyek erkölcsileg nem 
helyeselhetők ugyan, de azért külső törvényszék előtt kere
set alá nem vétethetnek, mert így rosszabb lenne a bün
tetés, mint mada a bűn. Ezen állapot gonoszabb lenne a 
spanyol inquisitiónál, mert miként lehet megmutatni, hogy 
valaki a szót komolyan mondá? így pl. ha valaki felhevül- 
tében azt mondja cselédjének: »ezt vagy amazt nem ártana 
megverni vagy leütni«, az ily kellemetlen hír hallása után 
gyakran megesik, de a cseléd, ismerve urának könnyen 
fellobbanó természetét, egy lépést sem tesz a tett befejezé
sére; lehet-e azért az urat büntetni, hacsak a büntető 
törvényt a polgárok nyugalma fölött zsarnokká tenni nem 
akarjuk. Ellenben, a ki bérrel vagy jutalomigéréssel áll elő 
s csábít el valakit, már ez által határozott rósz szándé
kot árul e l; ez nem fellobbanás többé, hanem criminalis 
eset, melyet büntetni kell. Hivatkozhatni Európa minden 
codexére.

Török (Arad megye követe): Pártolja Csongrádot.

Erre a különvélemény szavazás nélkül elfogadtatott.
Az 52. §-tól a 62-ig marad. A 63. §-nál ismét véle

ménykülönbség keletkezett. Némelyek ugyanis a szerkezetet
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pártolák, miszerint a szövetkezetből kilépett bűntárs csak 
ügy menekszik meg a büntetéstől, ha a bűntársakat fel
jelenti ; mások pedig az A '/• alatti különvélemény 3. pont
jához ragaszkodtak, miszerint a feljelentés a büntetés el
kerülésére nem múlhatatlan feltétel.

Amazok, jelesen Olgyay (Pozsony megye), Jekelfalussy 
('pozsonyi káptalan követe) védoka, hogy a társaság czélja 
csak a feljelentés által éretik el, mert ha a kilépett bűn
társ a szándéklott bűntettet fel nem jelenti, egyenesen ő 
lesz a bűn létrejövetelének okozója. Igaz, hogy az ily ember 
Scylla és Oharybdis közé kerül, s a felfedezés gyakran 
életveszélylyel jár, de a társaság czélját egyes embernek 
alárendelni nem lehet s jól rendezett statusban könnyű lesz 
őt bűntársai boszuja elől megvédeni.

Győzött Klauzál ellenvéleménye, miszerint, ha följe
lentés lenne szükséges a büntetés elkerülésére, ez esetben 
a bűntársaságból kilépni akaró előtt az út elzáratnék s ő 
száz eset közül 40-ben inkább benn fogna maradni a bűn
társaságban, mint életét veszélyeztetni.

Hozzá adatott e tekintetben egy megyei követ által 
azon nézet, hogy ily törvény által az árulkodási rendszer 
pártoltatnék a közerkölcsiség kárával.

Szavazásra kerülvén a megoszlott vélemények: 18 
megye és kerület volt a szerkezet, 21 megye's kerület a 
különvélemény mellett, 7 megye nem szavazván, egy pár 
jelen nem lévén.

Az V. fejezet hátralevő része a 64. §-tól a 72. §-ig, 
valamint az egész VI. és VII. fejezet marad. A V III. feje
zet 98. §-ára az A '/• alatti különvélemény 4. pontja felol
vastatván, a különvélemény állott meg, miszerint a király 
személye elleni sértő kifejezésekre nézve egy év alatt évül
jön el a közkereset; s a §. ehhez képest módosíttatott. Indító 
ok, hogy a kir. felség sokkal magasabban áll, mintsem ellene 
intézett egyes sértő kifejezések s talán meggondolatlan szó 
ellen a törvény boszuló í’endelete szükséges lenne. Csak 
azért bűntetteinek hát, mert botrányt okozók; de éppen 
azért rögtön kell büntettetniök, nem pedig sok évek eltelte 
u tán ; különben is nyilvánosan ejtett szavak titokban nem
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maradhatnak, s azokat a hatalom emberei egy év lefolyta 
alatt könnyen megtudhatják s keresetbe vonhatják.

Pár megyei követ nem akará az elévülést a kárpót
lásra is kiterjeszteni, erre azonban az válaszoltatott, hogy 
a polgári kereset úgy is fenmarad.

A kegyelmezési jogról szóló 105. és 106. §§. ellenében 
az A'j.  alatti különvélemény 5. pontja állott meg, mely 
szerint a korlátlan kegyelmezési jog szükebb határok közé 
szoríttatik.

Legérdekesebbek voltak ezen illésben a kegyelmezés 
jog körüli viták.

Szentkirályi (Pest megye követe) előadá, hogy a ke
gyelmezés bár a kir. felség legszebb, legnemesebb joga, ha 
korlátlanul gyakoroltatik, a közállományra igen káros lehet; 
azért nem eléglé még azon megszorítást sem, mely a külön
véleményben foglaltatik, hanem azon is tűimen ve, csak oly 
esetekben kivánná fentartani a kegyelmezési jogot, ha 
örökös rabság ítéltetett, s netalán még némely kevés eset
ben az elitéltek egyéniségéhez képest, de melyeket szorosan 
meg kell határozni.

0  korlátlannak tart minden kegyelmi jogot ott, hol a 
bűntettek, melyekre az kiterjesztetik, kitéve s megnevezve 
nincsenek. Ily korlátlan kegyelmi jog pedig elrontja a bün
tető törvény egész hatását; mert azon tudat, hogy a bün
tetés elengedtethetik, megszünteti a büntetéstőli rettegést, 
mely csak akkor ér czélt, ha oly kikerülhetetlen, mint maga 
a sors, nem pedig ha reményt hagy föl a menekülésre. 
Ellenben ha van kegyelmi jog s azzal nem él a fejedelem, 
ez a bűnösnél azon rossz hatást gyakorolja, hogy fölingerli 
őt azon hatalom ellen, mely megkegyelmezhetne s még sem 
teszi; mely elkeserültség tetemesen gátolja a javítás czélját. 
A kegyelmezési jog továbbá azt eszközli, hogy midőn a 
bírónak szabadságában áll bizonyos bűnre a maximum és 
minimum — pl. 4 vagy 2 esztendő — közt választani, a 
biró a kegyelmezési jogra számítván, kisértetbe jő minden
kor a maximumot rendelni.
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Zsedényi (Szepes megye Icövete): A szerkezetben ja
vasolt korlátlan kegyelmezési jogot pártolá; előadta ezen, a 
monarchiái országforma oly lényeges kérdésére nézve, hogy 
noha első tekintetre úgy látszik, mintha a kegyelmezési 
jog a büntető eljárást gátolná és zavarná, de csak ez által 
lehet az általános és legkisebb részletekre s minden egyes 
esetekre ki nem ereszkedhető törvény szigorúságát felidézni. 
Minden külön tettre, hasonló esetek minden árnyéklatára 
nézve lehetetlen külön-külön törvényt hozni; a törvény ál
talános marad, két egészen hasonló tett pedig nincs, s így 
lehetetlen, hogy az Ítélet mindkét tettre nézve egyenlően 
igazságos legyen. A büntetés magában ugyan igazságos lehet, 
de alkalmazásában igazságtalan, s így a kegyelmezési jog 
nem más, mint az általános törvénynek egyes esetekre nézve 
szükségesnek talált méltányossággali megegyeztetése. Ezen 
megegyeztetés, kiegyenlítés szüksége oly parancsoló, hogy 
azt minden nemzet elismeré; mert vájjon egyéb-e a franczia 
Cour de cassation, mint kegyelmezési hatóság? mely az íté
letet forma hiányában a juryhez kétszer-háromszor is vissza
utasítja. E kegyelmezési jog a monarchának legszebb előjoga, 
a korona legszebb gyöngye, a legszebb »jus eminens« ; kí
vánja ezt a királyi rendeltetés, a királyi eskü, mely minden 
egyes esetben igazságot szolgáltatni igér.

Szentkirályi azt válaszolta ezekre, miszerint éppen 
arra való a biró, hogy a törvényt minden egyes esetre al
kalmazza. Ha csak a kir. felség lehetne igazságos, abból az 
következnék, hogy az egész büntető hatalmat kezébe kellene 
adni. Ha a törvényszék, mely a bűnöst látja, hallja, és azon 
említett kiegyenlítést az általános törvény szigorúsága és 
egyes esetekben szükséges méltányosság közt végbe nem 
viheti: hogy tehetnék ezt olyan helyen, hova csak az iromá
nyok érkeznek föl? A kiegyenlítést a biró is végbeviheti, más
részről pedig a kir. felség is gyarló ember. Ezért a kegyel
mezési jogot minél szorosabb korlátok közé kell szorítani.

A különvélemény, melyet Bezerédj nyilvánított s mely 
szavazat útján többségre talált, a kiszabott büntetés felénél 
többet kegyelmezés útján el engedtetni nem szeretne, holtig

1843-iki javaslatok. Ili. k. 5
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tartó rabságnál pedig 12 évi rabságra leszállítást enged, 
többet nem. Szerinte a korlátlan kegyelmezési jog gyakorlata 
a büntető törvény egész hatását képes lerontani, annak egész 
kizárása pedig képtelen és erkölcsileg lehetetlen. ITgy inté
zendő tehát, hogy a status czéljával s az emberi érzéssel 
egyformán megegyező legyen.

Szavazásra tűzetvén a kérdés: maradjon-e a szerkezet 
vagy nem? 29 megye 12 ellen elvető a szerkezetet, a többi 
megye nem szavazván ; s így maradt a választmányi külön
vélemény s annak szerkezete.

66

44. K erü leti ülés.

1843. évi augusztus hó 22-én.

Elnökök: Klauzál (Csongrád megye), Radvánszky (Zó
lyom megye). Jegyzők: Palóczy, Grhyczy, Szemere. Napló- 
vivő: Majláth.

Tárgy: Büntető törvényjavaslat.
A büntető tervényjavaslat vizsgálata folytattatván, a 

IX. fejezettől a X X III. fejezetig haladtak a KK. és RR.
Ezen fejezetekben a bűntettek egyes nemeiről s azok 

büntetéséről szóló külön rendeletek foglaltatnak, névszerint: 
gyilkosság, idétlen szülés, gyermekek kitevése, testi sértések, 
verekedés, párviadal, öncsonkítás, erőszakos kényszerítés, 
erőszakos letartóztatás, ember- és gyermekrablás, erőszakos 
nemi közösödés,, nőrablás, többférjü- s feleségű ség, házasság
törés s bujasági bűntettek s ezek büntetései.

Felvétetvén s meghagyatván a büntető könyvnek 108., 
109. §-a,

Szemere (Borsod megye követe): A 110. §-ra meg
jegyzi, hogy az élete fogytáig büntetendő gyilkosok közé 
a szerkezet értelme szerint nemcsak a természetes s tör
vényes gyermekeket, hanem a csupán természeteseket is so- 
rozandónak véli.

Zsedényi (Szepes megye követe): Válaszolja, miként 
e kettőt a törvényhozásnak »identifikálnia nem lehet.
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Szemere: De hát mi közte a különbség?
Zsedényi: Ezt vétek szülte.
Beöthy: Minél nagyobb különbséget teszünk a kettő 

között, annál inkább terjesztjük az erkölcstelenséget, mert 
ha mintegy reá ütjük a megkülönböztető szégyenbélyeget, 
a sok titkolt gyermekgyilkolásokat mozdítjuk elő; nem az 
egyházi személy áldása állítja elő a kapcsot, hanem a kebel 
érzeménye.

Klauzál: A szertartásokat még sem tekintheti üres 
formalitásoknak, sőt a belső nyugalomra nagyon is kíván
tatok. A 111. §. a nélkül is a természetes atya-, fiú- stb. 
gyilkosokra 18 évet határozván, a 110. §-t meg akarja 
tartani.

Zsedényi: Kérdi Beöthyt, egyformán fogná-e büntetni 
azon anyát, ki természetes, s azt, ki törvényes gyermekét 
ölte meg?

Klauzál: Minden esetre nagyobb a vétek oly személy 
ellenében, melyre a törvény kötelességeket is szab vagy ád.

A 110. §. meghagyatott; a 120-ig nem volt észrevétel.

Biáykay (Ugocsa megye követe): Nem tudja össze
egyeztetni a 114. §-t a 120-ikkal, ott ugyanis a rablóra, 
ki rabláskor több embert ölt meg 18, a 114-ben a kutak 
mérgezőjére 20 év van, szabva; ezt inconsequentiának látja.

Klauzál: A 114. §. nem szól előre feltett szándékról, 
hanem csak szándékos gyilkolásról, minek maximuma 12 
év, csak több ember megölése miatt szaporíttatott 18-ra; 
a 120. §. esete ellenben előre feltett gyilkolási szándék s 
s igy a kettő között inconsequentia nincsen.

A 176. §-ig nem volt észrevétel.

A 176. §-ra Orosz Elek (Ung megye követe): a pár
bajsegédeket, mint bűntársakat, miután a feljelentés által 
azt akadályozhatnák, büntettetni kívánná.

Klauzál: Ezt azért nem látta jónak az orsz. választ
mány, nehogy ez által a tettet felvilágosítható tanuktól 
fossza meg a bíróságot.
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Eelolvastatván és megliagyatván a következő §-ok 
egész a 199-ig,

Palóczy: A büntető törvénybe kívánja igtatni, bogy 
ha valamely idegen bonunkba lép, a magával netalán hozott 
skláv, skláv lenni megszűnjék s a törvényhozás e hon ege 
alatt rabszolgát ne ismerjen, s ha vele mint rabszolgával 
bánand, a tulajdonos büntettessék.

Klauzál: E törvénykönyvben jogot senkinek sem ad
hatunk, hanem mondja ki a fentebbi elvet a törvényhozás 
s akkor büntetést alkalmazhatunk reá.

Olvastatván a 207. §., melyben azon nőnek, kin erő
szak követtetik el, dij rendeltetik a bíróság által megíté
lendőnek,

Pázmándy (Komárom megye követe): Ez által a pénz- 
csikarásra nyujtatnék alkalom. Legalább a női szemérmet 
sérthető »dij« nevezetet változtatni kívánja.

Klauzál: Az egész codexben meg van különböztetve 
a dij a büntetéstől s az elébbi csak sértések miatt adatik.

Bónis (Szabolcs megye követe): De hol van sértés a 
206. §-ban ?

Zákó (Bács megye követe): Az egész erőszakoskodásra 
hozott törvényeket felette szigoruknak látja, mert az erő
szak nő ellenében, hacsak segítő társak nincsenek, szinte 
lehetetlen.

Szentkirályi-. Benn akarja hagyatni a pénzbeli bün
tetést is, mert az ily erőszakoskodási bűnöket többnyire 
gazdagok követik el.

Klauzál: Annál inkább, mert a szegény leány egyet
len kincse a becsület, s ha ez elvétetik tőle, ne legyen sem
mire cursusa?

Bezerédj: I tt azon kívül, ha a sértett nő gazdag, bi
zonyosan panaszolkodni nem fog, ha szegény, oltalmazni, 
segíteni kell.

A 207. §-tól a 228-ig meghagyattak.
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Szentkirályi: A 228. §-ban, hol arra, ki feleségét 
vagy gyermekét másnak, tudva, buja czélokra adja, bün
tetés szabatik, azokat is kitétetni kivánja, kik ezt növen
dékeik vagy gyámoltjaikra nézve cselekszik.

Elfogadtatott.

Beöthy: A 229. §. büntetését csak azon sodomai bűnre 
kivánja alkalmazni, mely közbotrányt okoz, nem pedig, ha 
egy személy szemléli a kulcslyukon át; mert kinek árt a 
szegény katona, ha neki megy kanczájának ?

Szentkirályi: Pártolja, mert a bűntett tárgyalása még 
növelné a botrányt.

Klauzál: Ezt az orsz. választmány azért nem külön
bözteti meg, mert nehéz határvonalt húzni a botrány s nem 
botrány között. Egyébiránt, ha a bűn annyi személy előtt 
követtetik el, mennyi a tanúságra megkivántatik, .minden
esetre botrány leend.

A 229. §. meghagyatott.

45. K erü leti ülés.

1843. évi augusztus hó 23-án.

Elnökök, naplóvivö: mint tegnap. Jegyzők: Palóczy, 
Szemere.

Tárgy: A büntető törvényjavaslat.
Olvastatik a büntető törvénykönyv. Elvégeztettek a 

23., 24. s 25. fejezetek, melyek az alakosság s vérárulásról, 
hamis tanuzásról s esküről, és a hamis feladásról rendel
keznek. (230—262. §-ig.)

Szentkirályi: A 260. §. azon esetre is büntetést 
rendelvén a hamisan tanuskodóra, ha Ítélet előtt vissza
vonja vallomását, nehezítendi a visszavonást, azért ő csak 
azon esetre terjesztené ki, midőn a vallomás hamis voltát 
máshonnan is kitudhatni, vagy a visszavonás ítélet után 
történt.
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Bezerédj /Tolna megye követe): Az ártatlan embereket 
biztosítani kell s nem engedni, bogy zaklatási czélból valaki 
mást feladhasson, s utóbb büntetés nélkül visszavonhassa 
vallomását; a hamis eskü ügy is már magában bűn.

E §. s a következők a 263. §-ig meghagyattak.

46. K erü leti ü lés.

1843. évi augusztus hó 24-én.

Elnökök: Klauzál (Csongrád), Radvánszky (Zólyom). 
Jegyző: Szeniere. Naplóvivö: Majláth.

Tárgy: A büntető törvényjavaslat.
A büntető törvénykönyvből olvastatnak a 263-tól a 

430. §§-ig, melyek az álnok gyanúsításról, a rágalom, becsü
letsértés és testi fájdalmat okozó erőszakos cselekvésről, a 
fenyítési jog gyakorlatában elkövetett visszaélésekről, nyil
vános erőszakoskodásról, a lopásról, sikkasztásról, talált va
gyon vissza nem adásáról, rablásról, zsarolásról, hamisítás
ról, pénzhamisításról, levelek jogtalan feltöréséről, csalásról, 
gyújtogatásról, vizáradás általi károsításról, ragályos nya
valyák terjesztéséről és orgazdaságról szólanak.

A mai napon történt apróbb megjegyzések következők 
voltak: A 347. §-ra: a hamis mérték ne csak elkoboztas- 
sék, hanem, hogy senki vele többé ne élhessen, el is rom
boltassák. A 343. §-ra: a büntetésnek a bűnnel mindenkor 
belső analógiában kell lenni, azaz azon ösztön s indulat 
ellen intéztetnie, mely a bűnt előhozta; így p. o. a szabad
ságsértőt börtönnel, a hivatallal visszaélőt hivatalra képtelen
séggel, az uzsorást pénzbüntetéssel, a henyeségből származó 
bűnöket kényszerített munkával stb. legczélszerűbb bün
tetni. Ez okból a kerületi jegyző, Szemere Bertalan az 
arany-ezüst hamisítót, ki nyereségvágyból követi el a bűnt. 
pénzbüntetéssel akarná inkább büntetni. — A 363. §-ra: 
a régi pénzek utáncsinálása esetében ki kellene mondani, 
hogy az utáncsináló csak ügy büntettessék, ha azokat el
adja. Ezen megjegyzések azonban viszhangra nem találtak.
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Fordultak elő azonban némely észrevételek, melyek 
elfogadtattak, így:

Szentkirályi <Pest megye): Nem lát consequentiát a 
387. és 395. §§. közt. I t t  a tolvajra, ha 50 frt érőt lop, két 
évi, ott ha falun s lakáson kívül tett gyújtása 1000 frtot 
nem halad meg, szinte csak két évi büntetés szahatik; 
pedig a gyújtást annál inkább kell büntetnünk, mert itt a 
bűnös nyereségvágy által vezéreltetik, tehát két év helyett 
nagyobb büntetést akar szabatni. De a nyolcz évi büntetés 
nincs ismét összefüggésben azon §-sal, mely arra, ki szérűt 
vagy pajtát nélkülöző asztagkertet felgyújt, csak 6 évi bün
tetést szab; asztagot ugyan felgyújtani sokkal könnyebb, 
mint a szabadban levő életet, de a kár is basonlíthatlanul 
nagyobb, azért a büntetést emelni kívánja.

Klauzál: Ha a büntetést felemeljük, vissza kell men
nünk a gyilkosságra s több büntetést is módosítanunk. 
Jobb lenne a 387. i§.-t akként változtatni, hogy az 1000 
írtig menő kár három-, a felül levő, úgymint lakás stb. fel- 
gyujtása hat évvel btintettessék.

E két vélemény felett többen szólották, jelesen Hor
váth Simon (Ungh megye), de senki nem hallgatá, s ölnyi 
hosszá beszédéből egy szó sem volt érthető.

Szentkirályi: Én ugyan a büntetést felemelni kirán
tani, de Ungh megye érdemes követe annyira meggyőzött 
az ellenkezőről, (Kaczaj/ hogy az időt húzni nem kivánom 
(Unghra kettős kaczaj).

Klauzál elnök: Minthogy Pest érdemes követe Ungh 
megye képviselője által meggyőzetve visszaveszi indítványát 
(Kaczaj), a 387. §. három és hat évi büntetéseket foglal 
magában s fog foglalni. Temes indítványára a 387. §-hoz, 
mely az erdők, bányák stb. felgyujtásáről szól, hozzátétetett: 
a mezőn lábon vagy kévékben levő élet felgyújtok

A 395. §-ba »rabság« helyett »fogság« tétetett. A 398. 
§-ba »és tetemes« helyett »vagy tetemes«. A többi §-ok a 
419-ig meghagyattak.
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47. K erü leti ülés.

1843. évi augusztus hó 25-én.

Elnökök: Klauzál (Csongrád), Radvánszky (Zólyom). 
Jegyzők: Palóczy, Szemere. Naplóvivö: Majláth.

Tárgy: A büntető törvényjavaslat tárgyalásának foly
tatása.

A 43—48. fejezetek végeztettek el (420. §-tól 453-ig), 
melyek a felségsértésről, hűtlenségről, erőszakos ellenszegü
lésről, összecsoportozás és lázadásról, király személye elleni 
sértő kifejezésekről, s tisztviselők ellen elkövetett sértésekről 
szólanak. A 428. §. folytán felolvastatott az A'/, alatti 
különvélemény 6-ik pontja, mely szerint hűtlenség büntetése 
alá lennének vonandók mindazok, kik valamely alkotmányos 
jogot erőhatalommal felforgató királyi rendeletnek kiadásá
ban, vagy végrehajtásában akár egyenesen és határozott 
tanácscsal, akár aláírással, akár tettleges teljesítéssel részt 
vesznek; s a hűtlenségről szóló 44-ik fejezet után egy külön 
fejezetben Jmntetés javasoltatik azon köztörvényhatóságok 
ellenében, melyek országgyűlési megajánlás nélkül, vagy azon 
felül közadót, segedelmet vagy ujonczokat Ígérnek, kivetnek 
és beszednek; valamint azon egyes tisztviselők ellen, kik 
önhatalmukkal hasonlót követnek el.

Ez ellen szót emelt a szerkezetnek hív bajnoka, Zse- 
dényi (Szepes megye), felhozván, hogy »az alkotmányos jog« 
oly tág értelem, melylyel czélt érni nem lehet, s mely visz- 
szaélésekre adhatand alkalmat; de Klauzál után a többség 
oly értelemben volt, hogy igen jól tudja, a ki akarja, mik 
hivatnak alkotmányos jogoknak, s ezért igen felesleges lenne 
azok mélyebb fejtegetésébe és részletesebb elszámlálásába 
ereszkedni.

További ellenvetése Zsedényi-nek abban állott, hogy 
ily rendelkezés biztosíthatja az országot a felülről jövő visz- 
szaélések ellen, de gyakran jő a törvénysértés alulról is ; 
p. o. indítványozhatja valaki a megyegyűlésen, hogy a tör
vény által parancsolt adó ne fizettessék; hogy a követek
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napidíjai a nemesi pénztárból ne fizettessenek, stb. Ilyen 
esetekre szinte ki kell terjedni a büntetőtörvény szigorúsá
gának. s általában sújtani azt, ki a fennálló törvény meg
sértését indítványozza. A hozott törvény mindenütt egyaránt 
szent, s a nemzetnek kötelessége azt végrehajtani; annyival 
inkább, mert nincs nemzet, a hol a végrehajtó hatalom any- 
nyira a nemzet kezében legyen, mint minálunk, hol annak 
öthatodrésze a megyéknél van.

Klauzál erre azt válaszolja, hogy igen nagy különbség 
van a közt, ha ki az alkotmányt fölforgatni akarja az által, 
hogy annak nálunk egyetlen biztosítékát elárulja, mely nem 
másban áll, mint azon jogban, hogy országgyűlési megaján
láson kívül adót s újonczot nem adunk; és ha ki valamely 
más fennálló törvény sértését indítványozza vagy eszközli; 
p. o. ha a szolgabiró restelkedik a hozott törvényt, a co- 
lonicalis nemesek adóztatását, stb. végrehajtani. Az alkot
mányt veszélyeztető indítvány a kormánytól jővén ki, ha 
ezzel az indítványozó nemzetrész összeolvad s egy czélra 
dolgozik, mi könnyű így a törvényt kijátszani; holott az 
utóbbi esetben, ha a törvényellenes indítvány egyesektől 
tétetik, az vagy átmegy, vagy nem; ha nem, úgy mit sem 
á r t ; ha igen, akkor a végrehajtó hatalom kötelessége ellene 
szegülni. Ezen különbséget csak az nem látja, ki az alkot
mányról tiszta fogalmat szerezni nem akar. Am bűn tettes
senek az utóbbi tettek is, s erre nézve tegyen indítványt a 
követ úr, de ne keverje ezeket össze azzal, ha ki az alkot
mány egyetlen garantiáját gyöngíti; a kötelességüket nem 
teljesítő tisztviselőkről úgyis van törvényes gondoskodás a 
javaslatban. Azután itt nem is új törvényről van szó, hanem 
a már fennálló régibb törvényeknek a kor kívánataihoz 
alkalmazásáról.

Ezen véleménykülönbség folytán keserűbb vita fejlett 
ki a megyék s a középponti kormány (Helytartótanács) el
járása felett.

Zsedényi (Szepes megye): Bármi törvényt hoz a nem
zet, köteles annak végrehajtására felügyelni, de a végre
hajtó hatalom B/6 része a megyéknél van, s ha a dicaste-
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riumoknak egyéb hatalmukban nem leend, mint körleveleket 
kibocsátani, soha sem lesznek biztosítva a törvények. így 
egy megye statútumot hozott, miként követei nem a házi 
pénztárból lesznek fizetendők; lement a consiliumtól szám
talan parancs, s mindezek daczára a megye követeit még 
sem fizeté a házi pénztárból. Nem akarja az általa indít
ványozott büntetést azon tisztviselőre alkalmazni, ki köte
lességet 'mulaszt, hanem csak azon egyénre, ki indítványt 
tesz valamely fennálló törvény tettleges megsértésére.

Klauzál (Csongrádi megye): A különvéleményi s ezen 
eset között mégis igen nagy különbség leend, mert abban 
a kormánynyal szövetkezni kell, itt ellenben indítványa 
vagy keresztül megy, vagy nem: — ha nem : törvényt hozni 
iránta nem szükséges, ha igen: ott a végrehajtó hatalom, 
fejtsen ki energiát ott, hol kifejtenie kell, hanem ha a kor
mánynak nem tetszik végrehajtani oly törvényt, mely saját 
érdekében nem fekszik, akkor minden bajra nézve elmond
hatja : »men culpa, mea culpa, mea maxima culpa«.

Beöthy (Bihar megye) :  Szepes követe helyén soha sem 
mondta volna ki, miként a körleveleknek a megyék nem 
engedelmeskedtek. Ez valódi anarchia lenne. És kérd i: 
miért nem engedelmeskedtek? mert a consilium olyakat 
parancsol, mi törvénybe ütközik; azért kevesbedett a tekin
télye. Midőn felterjesztetik, hogy valamely törvény sértetik, 
tesznek-e valamit a dicasteriumok ? Ellenben, hol a kormány 
érdeke forog fenn, ott sebes postán érkeznek a parancsok. 
Egy perceptor meglopá a megyei pénztárt, elzáratott, s 
jött a consiliumtól a rendelet, hogy szabadon bocsájtassék. 
Lehet-e ily dicasterium iránt tekintély, engedelmesség? 
Nem lehet! Nem fog lenni. Ha nem tud parancsolni a di
casterium, nem érdemli, hogy kormányzó dicasterium legyen. 
A megye nem szegi meg a törvényt azon autonómiánál 
fogva sem, mit Szepes követe tegnapelőtt annyira emle
getett ; hozzon ő tulajdon (Zsedényinek szól) consiliuma 
ellen törvényt, hogy igazságtalan rendeleteket ne bocsás
son ki.
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Majláth (Baranya megye): Az előbbi §-ok felelőssé 
teszik a kormányt; miként felelhet ez. ha rendeletéi pon
tosan nem teljesíttetnek ?

Bezerédj (Tolna megye): A kormánynak van hatalma 
és kötelessége a törvényszegőt megakadályoztatni, mit ha 
nem képes, a törvényszegő elleni büntetés a nélkül is a 
fentebbi §-okban már megszabatott.

Zsedényi (Szeges megye): Ha a vis inertiae fennáll, 
e mellett reformkérdéseket tenni annyi, mint sikeretlen kí
sérlet. Pedig nincs hatalom, mely honunkban nehány megye 
vis inertiaejét változtathassa, annál kevésbé, minthogy a 
kormányzó dicasteriumoknak 52 megyével kell küzdeniük. 
És éppen Bihar az, mely egy septemviratusi Ítéletet leg
közelebb végrehajtani nem akart. Ily össze nem vágó mű
ködés mellett rendet tartani lehetetlen.

Szenthirályi (Pest megye): Azt tartja, hogy azon 
eszmék, melyek e tárgyban Szepes követe által kifejtettek, 
csak egy bizonyos szempontból tekintve állhatnak meg; 
mert ha a tiszta alkotmányosság eszméjét nálunk az egész 
országra alkalmaztatni lehetne: úgy a tisztelt követ úr 
állításai alaposak volnának; azonban most, midőn a consti
tu te  eszméje csak addig terjed, hol a kormány kezdődik, 
mely saját elvei szerint uralkodik, az alkotmány fogalmát 
a kormányra kiterjeszteni nem lehet. Ha a kormány a több
ségen alapulna, s annak képviselője volna: akkor nem jö
hetne elő eset, hogy parancsait meg nem tartanák. Ott 
fekszik most éppen a baj, hogy a kormány és a megyék 
a királyi parancsok törvényessége iránt egy véleményben 
nincsenek, s egyik a másikat nem győzheti J e ellenkezés 
esetében pedig nincs, ki a kérdést elítélje. Azért míg az 
alkotmányosság általános nem lesz, addig az inconsequentiá- 
kat ki nem kerülhetni.

Legsürgősb dolog tehát, hogy a királyi rendeleteknek 
törvényességét biztosítsák; erre pedig első feltétel, hogy 
bocsásson ki a kormány oly parancsokat, mik alkotmányba 
nem ütköznek; továbbá építsük administratiónkat jó con-
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stitutionális alapokra, s ekkor a felelősség eszméjét alkal
maztassuk mindenkire. Ily helyzetben pedig, mint most va
gyunk, alig van más lehetőség, mint hahozni, s úgy menni, 
a mint lehet.

Beöthy (Bihar megye»: Kijelenti ismét, miként sem 
ma, sem jövendőben törvény elleni parancsnak engedelmes
kedni nem fog. Igaz, hogy Bihar egy septemviralis Ítéletet 
exequalni nem akart, mert soha Bihar törvénytelenségnek 
segédkezet nem nyújtand.

Zsede'nyi (Szepes megye): Ezekből látszik, hogy a 
dicasteriumoknak nem az a hibájok. miként tenni nem 
akarnak, hanem hogy nincs hatalmuk.

Pálóczy (Borsod megye): Egy munkában e kérdésre: 
»Was ist die Oesterreichische Monarchie?« e feleletet ol- 
vasá: »Ein ewiger Krieg um die Staatsämter«. Midőn az 
1820-ik zavaros idők valának, adóra, katonára volt szük
ség ; a cancellária megkérdeztetvén azt mondá, hogy diaetán 
kivül ezt tenni nem lehet, s akkor csak két úri ember adott 
külön véleményt, s bekövetkezék a baj, s nem hogy bün
tetést nem kaptak, hanem 10,000 frt nyugpénzt nyertek. 
De van egy törvényünk, mely rendeli, hogy a Consilium 
igazságtalan parancsok ellen repraesentáljon. tehát maga 
O Felsége elismeré, miként igazságtalan parancsai is lehet
nek. 0  a különvélemény mellett emel szót. (Elfogadjuk!)

A 446. §-ra nézve:

Olgyai (Pozsony megye): Megjegyzi, miként a fogság 
ideje egy éven túl nem terjedhet; e §. pedig 2 évi fogságot 
rendel, mi következőleg rabságra leend változandó. (Helyes!)

A többi §-ra a 452-ig nem volt észrevétel.
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48. K erületi ü lés.

1843. évi augusztus hó 26-án.

Elnökök s naplóvivö: kik tegnap; jegyző: Szemere 
Bertalan.

Tárgy: A büntető törvényjavaslat.
Következett a büntető törvényjavaslat első részének 

49-ik fejezete a széksértésről, s ez, valamint a hivatalos 
pecsétek feltöréséről s hivatalos hirdetmények leszaggatásá- 
ról szóló 50-ik fejezet maradt, mint van.

Az 50-ik §. tárgyalása alkalmával, mely az isteni tisz
telet megzavarásáról s a vallás szabad gyakorlásának hábor
gatásáról rendelkezik,

Klauzál elnök figyelmezteté a RR.-et, hogy itt van 
helye és ideje azon egyháziak büntetéséről is szólani, kik 
törvénytelen brevéket hirdetnek, s törvénynyel ellenkező kör
leveleket adnak k i ; valamint azon tanácsosokéról is, kik 
efféle brevéket kir. tetszvénynyel (placetummal) ellátnak.

Beöthy (Bihar megye): Börtönbüntetést hozott indít
ványba, s a kér. jegyzőre kivánta bízatni, hogy a többi tör- 
vényczikkelyekkel összhangzólag készítsen e részben törvény- 
czikk-szerkezetet.

Klauzál elnök: Tekintetbe vevén a törvény kivihető
ségét, jobbnak tartaná, ha fogság helyett hivatalvesztés 
büntetése szabatnék az ilyen hivatalnokokra s beneficium- 
vesztés az ilyen főpapokra; mely büntetés reájok nézve elég 
érzékeny s könyebben kivihető is lenne, minthogy egyéb 
hivatalos visszaélésekre is van kiszabott büntetés.

Horváth Simon ( Ung megye): Azt is kívánja kifejezni 
a törvényczikkben, hogy ha valaki hivatalától megfosztatik, 
magasabb állásra ne emeltessék.

Sebestyén Gábor (Veszprém megye): Megemlítvén Zsig- 
mond király 1404-iki törvényét, s egyik-másik hasonló tárgyú 
törvényt Ulászló idejéből, mely a törvénykönyvben nincs
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ugyan, hanem a »Yestigia Comitiorum« közt foglaltatik, 
figyelmeztető a RR.-et. hogy ez utóbbi törvényben szinte 
hivatalvesztés büntetése van hasonló esetre szabva, s így 
e régibb törvény egyező a kerületi elnök véleményével. In 
dítványt tett továbbá, hogy minden felekezet hitvallása 
különbség nélkül, kellő tiszteletben tartatván, valamint ek- 
korig az 1790: 29. törvényczikk egyoldalú rendelése, s a 
bold. Rudnay által kivonatban kibocsátott normális resolu- 
tiók (Extractus benignarum resolutionum normalium) sze
rint a protestáns papoknak tiltva van, bogy a kath. hit 
ellen sértő és gúnyos kifejezéseket hallatni ne merészeljenek, 
ügy ez a kath. vallás papjainak is tiltva legyen, s az egy
oldalú rendelkezés bilaterizáltassék: »ne parochi protestan- 
tes contra dogma catholicum quidpiam dicant, id ipsum 
tarnen catholicis vicissim liberum esse«.

Klauzál (Csongrádi megye): Ki lehet mondani, hogy 
az egyszer hivatalától vagy beneficiumától megfosztott egyén 
ilyeket többé ne nyerhessen.

így tehát két indítvány került szőnyegre, t. i. a tör
vénytelen bullákat aláíró hivatalnokok s azokat kihirdető, 
valamint törvénytelen körleveleket kibocsátó főpapok bün
tetése, s a vallássértő gúnybeszédek s iratok törvény általi 
eltiltása és büntetése.

Bezere'dj ! Veczprémi káptalan követei: Az elsőre nézve 
kijelenti, hogy az egyháznak a hit dolgában szabadnak kell 
lenni s maradnia »in disciplinaribus et beneficialibus« ; a 
titkos brevéket, vagy melyek hitágazatokra vonatkoznak, s 
melyeknek tartalmát feltárni sem lehetvén, reájok kir. tetsz- 
vény ki nem terjesztethetik, az itt felállított szabály alá 
nem tartozhatóknak mondotta, megjegyezvén, hogy a kir. 
tetszvény megszorításában s a pápai hreve közzététele gá
tolásában nem lát egyebet a sajtószabadság egy nemének 
megszorításánál; azért ő ahoz nem járulhat.

Kruplanicz (Esztergom megye): Azon, éppen a mos
tani kerületi elnök úr által kimondott elvre hivatkozott, 
melyet ő a rágalmazó újságírók büntetését illető törvény- 
javaslat alkalmával előhozott: hogy t. i. senkit, kiállott biin-
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tetésén felül kenyérkeresetétől megfosztani nem kell; s azért 
a papok beneficiumtóli megfosztását nem pártolhatja.

Klauzál (Csongrád megye): Különbséget lát a dolog
ban. mert ki egyszer okot adott, hogy beneficiumától meg- 
fosztassék, az arra többé nem érdemes, s oly helyzetbe kell 
tenni, hogy- ne árthasson. Azon princípium azért állíttatott 
fel, hogy a szerkesztő élelemmódjától meg ne fosztassék; 
itt pedig az egyházi személynek minden esetre marad annyi, 
hogy megélhessen, mert eltartása az egyház kötelessége 
leend.

A többség ezen törvényczikknek a kerületi jegyző ál
tali megszerkesztését elkatározá.

A másik indítvány élénkebb vitát szült. Palóczy ke
serű képet adott azon gúnyos szavak s tettekről, melyek
kel a protestáns fél nem ritkán illettetik, a bullában fog
lalt átokról, mely Rómában s Rómán kiviil minden zöld 
csütörtökön a protestánsokra kimondatik, piaczi és az utczai 
szónoklatokról, melyek ünnepi alkalmakkal gyakran botrán- 
koztatják a keresztényi szeretettel teljes lelkeket; s azon 
tettet, mely által egy azon hazának polgárai egymás elleni 
gyűlölségre ingereltetnek, a legnagyobb lázításnak nevezé, 
melyet ember elkövethet. Legyen tehát világosság.

Szentkirályi (Pest megye): Egy esetet említ Vadker
ten (Pest megye', s Rosenkranz pátert is megrová, ki jelen
leg Pozsonyban űzi botránkoztató szónaklatait. Tekintetbe 
vevén mégis, mennyi árnyoldala van az efféle korlátoló 
rendszabálynak, mily könnyen lehet ez ártalmassá a nyilat
kozás szabadságának, s tekintetbe vevén, hogy az úgyneve
zett »scommat« (botrányt) kellőkép körülírni s meghatározni 
csaknem lehetetlen, mi által csak bírói önkényre adatnék 
alkalom, s arra, hogy ugyanazon fokozatú kihágást egyik 
törvényszék felmentené, másik elmarasztalná, ő részéről jó
nak látná e részben minden rendelkezést elmellőzni, s bízni 
inkább a jobban-jobban terjedő közfölvilágosodás szellemé
ben, mely megvetni, s esztelennek fogja tartani a nyomo
rultat, ki becsületes polgártársait gúnyolni s üldözni meri 
csak azért, mert Istenöket tőle különböző módon imádják.
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Szathmáry (kalocsai káptalan követe/: Kár volt Pest 
megyének az ily botránycsináló papokat fel nem adni, mert 
azok nem csak tiltvák, de szigorúan bűntetteinek is.

(Ragályi (Gömör megye): Midőn a mostani pécsi püs
pök Rozsnyón ily botrányos, a protestáns vallást sértő pré- 
dikácziókat tartott, a hatóság repraesentált ellene, s mi lön 
büntetése ? az, hogy pécsi püspök le tt!

Klauzál (Congrád megye): Ez tisztán administrativ do
log; fölterjeszthetjük külön kérelem gyanánt 0  Felségének, 
hogy az e részbeni viszonosság megtartására utasítást adjon.

Beöthy (Bihar megye): Kijelenti, hogy miután azon 
vakmerő, ki másnak hitét gúnyolja, gyáva ember létére 
isteni bíróságot gyakorol, ő e részben egyformaságot s vi
szonosságot nem követel; ha netalán egyik-másik kath. pap 
dicsőségét keresné abban, hogy a másik hit ellen ingerel
jen, ám tegye. Szóló úgy véli, hogy ez által a gúnyolt bit 
követőit még inkább megerősíti abban, az üldözött vallást 
dicsőíti fel, maga ellen pedig közundorodást gerjeszt. Tör
vényjavaslat tehát az indítvány nyomán készülni nem fog, 
hanem ha e részben valami orvoslás kell, fenmarad az ad
ministrativ út.

Ezután az 52., 53., 54., 55., 56-ik fejezetek s így az 
egész első rész elvégeztetett. Az említett fejezetek a rab- 
szöktetésről, katonaszöktetésről, köztisztviselők és a szám
adók hivatalos visszaéléseiről, gyámok, gondnokok, ügyészek 
és mérnökök hűtlenségéről rendelkeznek.

Következett a közfenyíték alá tartozó rendőrségi ki
hágásokról s azoknak büntetéséről szóló toldalék, mely kü
lön 39 §-ból áll. A 28. §-nál Szemere kér. jegyző megbiza- 
tott, hogy »tolvaj kulcs« szó helyett alkalmasabb szót keres
sen, mely a »General schlüssel« eszméjét kifejezze, mire ő 
később ezeket használta; »köz kulcs«, »szükség kulcs«.

A 30-ik §-nál, mely a szerencsejátékokról szól, Beöthy 
indítványozza, hogy határoztassék meg: mik és melyek a 
szerencsejátékok ? mivel a tapasztalás bizonyítja, hogy a
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szerencsejátékok ellen hozott törvények mindenkor sikeret- 
lenek, és határozatlanságuk miatt könnyen kijátszhatók, 
vagy pedig mivel a »szerencsejátékok« kifejezés bírói ön
kényre adna alkalmat, és mivel a szerencsejátékokat kor
látolni vagy meg is szüntetni nem a törvényhozás, hanem 
az erkölcsiség feladata, ezen szakasz egészen kihagyassék.

De Bezerédj ezzel szemben előadá, hogy mégis ez lépés 
lesz a lottériák kiküszöbölésére, s ezen tárgyat elmellőzni 
annyi volna, mint általános felszabadítást adni a csalásnak 
és rablásnak ezen álarczos nemére. A törvényszakaszt meg
hagyni kívánta. Ha magános házakban örökké és gátolat- 
lanul fog is divatozni a kártya és egyéb szerencsejáték 
míg azt a terjedő erkölcsiség meg nem szünteti, legalább 
közhelyeken lesz a törvény által korlátozva.

Beöthy: A törvények eddig is kijátszattak, de maga 
a Curia sincs tisztában a szerencsejátékok iránt, mert egy 
ízben a makaót nem arra magyarázta. E baj megszünte
tése az erkölcsiség feladata, mi ha kellőleg ki nem fejlődik, 
hiában hozunk törvényt.

A szerkezet meghagyatott.

A 39. §-nál fölolvastatott az A  '/• alatti különvéle
mény 7-ik pontja. A választmányi szerkezet és különvéle
mény közt az a különbség, hogy amaz a törvényhatóságok 
által szükségesnek látott rendőrségi szabályok fölött korlátlan 
felügyelés jogot tulajdonít a Helytartótanácsnak; ez pedig 
nyilván kifejezi, hogy a Helytartótanács ezen felügyelői jogá
nál fogva a törvényhatóságoknak csak olyan rendőrségi sza
bályait semmisíthesse meg, melyek a fennálló törvények ren
deletével egyenesen és világosan ellenkeznek, s ne követelhesse 
a törvényhatóságoktól, hogy azok rendőrségi szabályaikat 
végrehajtás előtti előleges megvizsgálás végett fölterjeszszék.

A többség a különvéleményt fogadá el.

Zsedényi (Szepes megye): Okvetlenül szükségesnek 
ta rtá  a Helytartótanács felügyelési jogát, úgy mint a szer
kezetben van, fentartani; főleg oly esetekben, midőn több 
törvényhatóság, különösen pedig megye és város, összeütkö-

1843-iki javaslatok, ü l .  k. 6
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zésbe jönnek; p. o. ha Pest városa túlságos rendőrködési 
szigorúságból 100 frt büntetést szabna azokra, kik utczáin 
szivaroznak, s ez ellen Pest megye felszólalna; vagy — mi 
megtörtént — egyik megye nem akarná a másiknak barmait 
keresztül bocsátani, stb. Ilyenkor ki lesz a biró, ha a Hely
tartótanácstól a megsemmisítési és előleges felügyelői hata
lom elvétetik ?

Klauzál erre azonban azt válaszolta, bogy a Hely
tartótanács szükséges gyorsasággal nem képes eljárni, mert 
valamint a szolgabirói hivatal annyira van terhelve külön
féle munkával, hogy ha valamit kellőképpen nem végez, el
foglaltsága tömérdekségében mindenkor mentséget talál. Fo
nák rendelkezéseinek emlékezetes példája a kolera idő. In
kább egyes törvényhatóságok hibázzanak olykor, mintsem 
annak tétessenek ki, hogy a statutarius joguk korlátoztas- 
sék. Nem lehet a törvényhatóságokról feltenni, hogy meg 
ne gondolják, mit tesznek; az ellenvéleményű követ úr 
által felállított kép túlságos, a felhozott példák rendkívüliek 
voltak, melyeket szabályul venni nem lehet.

Az ellenvéleményű Zsedényi különbséget tett a me
gyék egyéb statútumai s a szorosan rendőri szabályok közt. 
Amazokra nézve semmi korlátozó felügyelést nem kívánt, 
de ezeket illetőleg, kivált összeütközések esetében, múlhat- 
lannak tartá azt. A kolera alatti bajokat és zavarokat is 
éppen azon oknak tulajdonítá, hogy minden megye más-más 
szabályt hozott.

De azért a különvélemény állt meg.

Végre a humánus lelkű Bezerédj, ki a halálos bün
tetések eltörlése mellett annyi hévvel küzdött, most az álla
tokra is kiterjesztő gyöngéd gondoskodását; mindent elkö
vetett, hogy az állatkínzás is törvény által azon rendőrségi 
kihágások közé soroztassék, melyekről a törvényhatóságok 
a 39. §. szerint intézkedhetnek. Előadta, mily befolyása van 
az állatkínzásnak az erkölcsiségre, hogy ez gyakran az első 
iskola, melyben az emberiség későbbi hóhérai, átkai, ostorai 
magukat kiművelik. Általános törvényt az egész országra nézve 
nem javasol, mert azt teljesíthetlennek tartaná, az ilyen
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törvény pedig minden lehető törvények közt legrosszabb. 
Lehetnek oly vidékek, hol a nép lelkülete még nagyon ala
csony fokán áll a szelidebb műveltségnek, s ilyen törvény 
iránt nem könnyen lenne fogékonynyá tehető. Egyes törvény- 
hatóságok legjobban tudhatják, mint s mennyit tehetnek e 
részben; ő tehát azon esetek közé, melyekben a törvényha
tóságok rendőrségi szabályokat hozhatnak, a kegyetlen szán
dékkal történő állatkínzást is számlálni ohajtá. Igaz, hogy 
ezen kifejezés, noha lehetőleg körül van írva, még sem egészen 
határozott s némi félremagyarázásokra adhatna alkalmat, 
a mennyiben p. o. azt, ki lovait kissé erősebben terheli, 
vagy szükség, nagy sár, zivatar idején megerőlteti, stb., bün
tetni nem lehet, de a biró okosságára is kell valamit bízni.

Klauzál: Midőn a választmányban ezen bűn definitióját 
akartuk alkalmazni, ügy találtuk, hogy sok ártatlant men
tenének meg az állatok közül, de sok ártatlan embert jut
tatnánk bírói önkény a lá ; azért nem említi a törvénykönyv 
az állatkínzást. De ő, ha törvényt kell e bűntett végett 
alkotni, általános törvényt, nem megyei statútumot kíván 
(Helyes), s ha megengedik a Kendek, mint kerületi elnök, ki
nevezem Pest, Tolna, Borsod, Veszprém követeit, hogy dolgoz
zanak ki egy általános törvényjavaslatot az állatkínzás iránt.

Elvileg tehát az állatkínzás országosan rosszalva lett.

49. K erü leti ülés.
1843. évi augusztus hó 28-án.

Elnökök: Sárközy Kázmér (Fehér megye), Wenckheim 
Béla báró (Békés megye). Jegyzők: Palóczy, Ghyczy, Szemere, 
Zomboresevics. Naplóvivö: Eischl.

Tárgy: A büntető törvényjavaslat.
A kér. elnökség felszólítá a KR.-et, hogy miután a bün

tető törvényjavaslat vizsgálatának első része be van fejezve, 
mit kívánnak tanácskozásba venni a KK. és KR. ? Erre

Zsedényi előadá, hogy a büntető törvényjavaslat má
sodik részébe, mely a büntető eljárást tárgyalja, most, mi-
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dőn a városok és kerületek rendezése még függőben van, 
bocsátkozni éppen nem lenne tanácsos. De a harmadik rész
ben, mely a börtönrendszert tárgyalja, mindenekelőtt el
határozandó azon kérdés : a magán (philadelphiai) vagy hall
gató (auburni) rendszert akarják-e elfogadni a RR. ? mert 
ha netalán az országos választmány véleménye ellen az au
burni rendszer győzne, ez esetben a büntetéseket is ahhoz 
képest kell változtatni. Ha e kérdés el lesz döntve, akkor 
az első részt egészen befejezettnek s megállapítottnak lehet 
tekinteni, s azonnal országos ülésbe vinni, hogy a FőRR. 
is, bevégezvén a szőnyegen forgó tárgyakat, munka nélkül 
ne maradjanak, és hogy az ő általok teendő lényeges meg
jegyzéseket is a küldőkkel közölni lehessen.

Kubinyi (Nógrád megye) és Olgyai (Pozsony megye) 
utasításokkal el nem látott megyék követei az országos 
iilésekbei vitel ellen szegültek, főkép a szükséges költségek 
tekintetéből is, melyeknek honnét s mi módon fedezése 
iránt a megyék utasításait okvetlen el kell várni. Miután 
ugyanis a büntető törvényjavaslatot mostani börtöneinkre 
alkalmazni nem lehet; a javító rendszerek közül pedig bár
melyiket, akár a hallgató, akár a magánrendszert, fogadjuk 
el, mindegyik tetemes költségbe kerül: eldöntő határozás 
előtt tudni kell, mit akarnak a megyék?

Beöthy (Bihar megye): Országos ülésbe csak azért 
kívánja a tárgyat átvinni, mivel ez által tétetik első lépés 
az országgyűlés bevégezésére. Az utasítások hiánya nem 
lehet akadály, mert ezen elv mellett legkönnyebb volna ily 
módon a törvényhozó test munkálatait meggátolni, meghiú
sítani. Elismeri ugyan ő a követ függését a megyétől, de 
azt is hiszi, hogy midőn e pályára lépett, géppé nem alja- 
sult. Mi a rendszert illeti: midőn a Rendek az első rész 
tárgyalásába bebocsátkozának, már tettleg elismerék a ma
gánrendszert ; költség nélkül pedig mitsem lehetne létesíteni; 
sőt a hallgató rendszert a magánnál költségesebbnek látja. 
Ha pedig a jövendőségben az volna leplezve, hogy költsége
ket adni nem akarnak, az egész választmányi munka hiába
valóság. Mi a kerületi börtönöket illeti, megjegyzi, mikép
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minden kormánynak jogai mellett kötelességei is vannak, s 
ezek között kitűnő az, hogy a nép erkölcsiségét mozdítsa 
elő; s így a kerületi börtönök költségeit. egyenesen a kor
mányra kívánja ruházni. A nemzet a nélkül is adott az 
ausztriai háznak egyszer is, másszor is annyi pénzecskét, 
hogy az, miután 300 év óta a nemzetért mit sem tett, a 
költségeket megajánlhatja.

Bezerédj: Az országos ülésbeni felvétel mellett fő- 
védok volt, hogy a következetesség kívánja, miszerint az el
végzett első rész, miután kerületileg tárgyaltatott, most or
szágos ülésekben átnézessék, mert ha a RE. utasításhiány 
miatt országos ülésben tenni nem mernék azt, a mit a ke
rületi ülésekben tenni .mertek, ez által magok kimondanák, 
mi ellen az utolsó országos ülésben oly erőfeszítéssel vívtak, 
hogy t. i. a kerületi üléseknek diplomatikai fontosságuk 
nincs, hogy azokban fehéret-feketét össze lehet beszélni a 
nélkül, hogy ennek nagyobb következés tulajdoníttatnék.

Szavazásra tűzetvén a kérdés, t. i. hogy az átvizsgált 
első rész országos ülésekben is tárgyaltassék-e vagy ne, 28 
megye szavazata 18 ellen (a többi nem szavazván) »igen«-1 
mondott.

Felolvastatván ezután a választmányi jegyzőkönyv 8-ik 
lapján a magán- és hallgató-rendszer mellett s ellen felho
zott védokok kivonata,*)

K ulinyi (Nógrád megye): Előadá röviden a tárgy 
körüli véleményét s a felhozatni szokott véd- és ellenoko
kat. Jól elrendezett fogságban megkivántatik, hogy veszé
lyeztetve ne legyen 1. az erkölcsiség, 2. az egészség; bör
töneinkben ekkorig mindkettő veszélyben forog, mert a 
megromlott börtönlégből kifejlő scorbut dulásai iszonyatosak 
s az összezárás által még nagyobb erkölcsi romlásba sülyed- 
nek a rabok, mint előbb voltak. Nagy hiba ezen kívül, hogy 
a gyanúból letartóztatott egyének s elitéit valódi bűnösökre 
nézve nem tétetik különbség. Nógrád megyében a rabok 
munkára lévén szorítva, e részben némi adatokkal szolgál-

*) L. i l .  kö t. 328. l.
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hat. A tapasztalás bizonyítja, hogy a hallgatás korbács nél
kül kivihetetlen; ellenben oly nemes egyéneknél, kik verés
sel nem illettethetvén, magános börtönbe zárattak, csakhamar 
mutatkoztak a magánrendszer üdvös következései; mert ma
guk kérték a felügyelőt, hogy munkát adjon. Kik a bör
tönből kiszabadultak, eddigi tapasztalás szerint újra be nem 
kerültek. Azonban a dolog literaturája, nemcsak más nem
zeteknél, de nálunk is, b. Eötvös József és Szemere Bertalan 
jeles munkáiban s az országos választmány jegyzőkönyvé
ben, annyira ki van fejtve, hogy arról bővebben értekezni 
felesleges volna.

Szóló a magánrendszert pártolja: 1. mert az legegy
szerűbb, 2. mert a mellett nem férhetni a rabokhoz, 3. mert 
psychologiai elveken alapul, mik szerint a léleké lévén a 
bűn, azt szükséges büntetni és javítani; a magánrendszer
ben pedig áll az, mit amaz amerikai rab mondott: »egész
ségem ugyan jó, de lelkem beteg«. Főellenvetések ezen rend
szer ellen: 1. hogy sok őrülési eset fordul elő; de egyes 
esetek nem szolgálhatnak zsinórmértékül, s jönnek elő a 
másik rendszerben, sőt börtönön kívül is; 2. hogy sokba 
kerül; de ez nem ok, mert nem szabad fukarnak lenni ott, 
hol az erkölcsiség javításáról van szó.

Ez okból a magánrendszer elfogadását ajánlván, az 
mint a választmány által is ajánlott, egyetlen ellenszavazat 

* nélkül közfelkiáltással elfogadtatott.

51. K erületi ü lés .
1843. évi augusztus hó 30-án.

Elnökök: Sárközy (Fehér megye), b. Wenckheim (Békés 
megye). Jegyzők: Palóczy, Grhyczy, Szemere. Naplóvivö: Eischl.

Tárgy: A büntető törvényjavaslat.
Szemere Bertalan olvasá fel a büntetőtörvénykönyv 

javaslatnak a bűnök és büntetésekről szóló első része iránti 
izenetet s az ezen részben tett változtatások szerkezetét.

A 469-ik §. után indítványozott uj §-ra, mely a tör
vénytelen bullák s brévéket aláíró hivatalnokok és körleve-

\
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leket kiadó vagy az említett törvénytelen brévéket kihirdető 
főpapok büntetését foglalja magában,

Zsedényi megjegyzé, bogy miután a papok a papi hi
vatalt nem a közhatalomtól, hanem egyházi forrásból nyerik, 
azt büntetés által el sem veszthetik, hanem csupán a köz
állománytól nyert javadalmaktól fosztathatnak meg; továbbá, 
hogy a jövedelem-elvesztés a büntetéseknek 8-ik §-ában el
számlált nemei közt nincs; ez uj neme lenne a büntetésnek, 
mit vagy a büntetések sorába igtatni, vagy a törvényt ki
hagyni kellene; azonkivül nem is állhat a rendelet a tetsz- 
vényt aláíró egyházi személyekre, minthogy azok azt alá 
sem írják. Említette végre az ily papi javak, jövedelmek 
időközbeni kezelése körüli nehézségeket.

Szentkirályi válaszolta, hogy a criminalitást elkövető 
egyházi személyek nemcsak a jövedelmeiktől fosztathatúak 
meg, hanem azon hivataltól vagy hatáskörtől is, melyben a 
criminalitást elkövették, s hogy ez így legyen, azt magának 
az egyháznak, egyházi rendnek s a híveknek érdeke köve
teli. Annyival szükségesebb pedig a hivatalvesztés a fen- 
forgó bűnesetben, mert ha az ekképpen kihágó főpapnak java
dalmai elvétetnének, hivatalos hatásköre pedig meghagyatik, 
ez által némi martyri nymbust nyerne homlokára, melyet 
törvénytelen czélokra még nagyobb sikerrel használhatna.

Egyébiránt a jövedelmét vesztett főpap az egyházi 
szent ordót ám tartsa meg, csak hivatalos hatáskörében a 
polgári törvényekbe ütköző tettek elkövetésére erővel s te
hetséggel ne birjon. A jövedelmek hová fordítása iránt könnyű 
a válasz, a kihágó főpap helyét ugyanis azonnal más fog
lalhatja el. Szóló ríj szerkezetet ajánl, mely el is fogadtatott 
s a következőleg hangzik: »A mely közhivatalnok az ország 
fennálló törvényét sértő pápai bullára vagy brévére a királyi 
tetszvényt aláírja, hivatalának elvesztésével büntettetik és 
ezen büntetés súlyosbíttathatik annyira is, hogy többé köz
hivatalt ne viselhessen. Továbbá, a mely papi hivatalnok 
megyéjében vagy kerületében bármely pápai bullát vagy 
brévét királyi tetszvény nélkül kihirdet, vagy önmaga oly 
pásztori körlevelet bocsát, mely az ország fennálló törvényét
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sérti, mind a közhatalom kinevezése által nyert papi hiva
talától, mind hivatalának javadalmaitól megfosztatik és többé 
sem a közhatalom kinevezéseitől függő papi hivatalra nem 
alkalmaztathatik, sem egyházi javadalmakat nem nyerhet.«

Zsedényi: S ha így jövedelmeitől megfosztatik az egy
házi személy, mit csinálunk azzal?

Beöthy: Tán nem fér el az aerarium tarisznyájában?

A toldalékban foglalt 37. és 38-ik §-ok közé igtatott 
új §. az állatkínzásról, mely az állatkínzás critériumául a 
közvéleményt állítja,

Bezerédj által megtámadtatott azon okból, hogy a 
közvélemény oly bizonytalan s ingatag valami, mely nagy 
bírói önkényre adna alkalmat; s megjegyzi, hogy Angliában 
az állatkínzás meghatározása nem egyedül a köz-, hanem 
egyenesen a bírói véleményre van bízva; s azért ő ezen szót 
»közvélemény« kihagyatni kívánta.

Zsedényi az egész §-us kihagyását javasolja.

Majláth: Elvileg a paragraphus el van fogadva, annak 
kihagyása iránt országos’ ülésben fog szót emelni; annak 
most szerkesztési módosításáról lehet szó s hogy Magyar- 
ország ezen institutióra még nem érett meg.

Palóczy: Ha a török birodalom alatt lévő Cyprus 
szigete megérett a juryre, mi is megértünk a tervezett insti
tutióra.

A közvélemény criteriuma és a javaslott börtönbün
tetés ellen többen nyilatkozván, a paragraphus csakugyan 
kimaradt s a Palóczy által ajánlott következő szerkezet 
állott meg: »A ki az állatokat kegyetlenkedési szándékból 
ok és szükség nélkül kínozza, 100 írtig büntettetik.«

Szentkirályi: Ezen szerkezet mellett állatkínzás nin
csen, mert minden állatkínzásnak van oka és szüksége. 
(Tovább, Tovább!)

Lónyay (Bereg megye): A salvus conductus sértésére 
kíván törvényes büntetést szabatni. (A régi törvényekre 
utasíttaték.)
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Horváth Simon (TJng megye): A káromkodást, ezen 
kizárólag magyar vétket, akarja biintettetni.

Az elsőre nézve egy, a választmányban részt vett, kö
vet úr adott fölvilágosítást, említvén az okokat, miknél fogva 
a választmány említett vétségekre büntetést nem szabott. 
Nem akarja ugyanis, hogy annak, ki követ, több bátorsága 
legyen, mint bárki másnak, mert jólrendezett büntetőtör
vények mellett mindenkinek teljes és sérthetetlen személyes 
bátorsággal kell bírnia. A másodikra nézve pedig, nem tartá 
a káromkodást, mint csupán vallásos vétket, polgári büntető 
eljárás alá tartozónak, valamint p. o. a bőjtmegszegést s 
hasonlókat sem.



Országos ülések a Karok és Rendeknél.*)

34. Országos ülés.

1843. évi augusztus hó 31-én.

Országbírói itélömester Zarka János olvassa izenetét 
a KK.-nak és RR.-nek a mélt. Fő-R R.-hez a büntetőtörvény
könyv javaslatának a bűnök- és büntetésről szóló első része 
iránt.

Pozsony megye követe Olgyay T itus: Kötelességemnek 
tartom kijelenteni, bogy a kerületi ülésben is ezen fontos 
tárgyat elhalasztani kívántam, mert benne vármegyém ré
széről utasítást ekkorig nem nyertem; de a többség kivá- 
natomtól elütött, s kénytelen voltam a kerületi tanácskozá
sokba befolyni; most azonban, nehogy küldőim az országos 
tanácskozásoktól is elüttessenek, különösen a börtönökre 
nézve, melyeket a t. KK. és RE. meg fognak alapítani, és 
meglehet, hogy a szükséges költségeket is el fogják fogadni, — 
ujonan kötelességemnek tartom kijelenteni, és a t. KK.-at 
és RR.-et arra kérni: miszerint ezen tárgynak az országos 
ülésbeni felvételével addig, míg több részről is az utasítások 
megérkezendnek, felhagyni méltóztassanak.

Trencse'n megye követe Bachó Lajos: Nagyon sajná
lom, t. KK. és RE., hogy azon felelősség, melylyel küldőim
nek tartozom, a mint eddig a kerületi tanácskozásokban, 
úgy még annál inkább most kényszerít arra, hogy ezen 
tárgynak itteni felvétele s eldöntése ellen kikelni s annak 
elhalasztását kérni el nem mulaszthatom. — Ha egyedül

*) L. 1843. évi Rendi Napló I. k. 336. és köv. 11. és II. k. 1 — 53.11.
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magam volnék azon esetben, bogy ezen igen érdekes tárgy
nak eldöntéséhez utasításom hiánya miatt nem járulhatok, — 
ha az utasításoknak eddigi elmaradása egyedül a törvény- 
hatóságok késedelmezésének volna tulajdonítható, — ha leg
alább ezen tábla maga is tisztában volna az iránt, hogy 
ezen tárgyat már most itt eldönteni lehet és kell, — és 
végre ha ezen lépésnek nem volnának más figyelemreméltó 
oldalai, mint egyedül az, hogy a büntetőtörvény, melynek 
szükségességét kiki érzi, mentül előbb létesüljön: akkor, t. 
KK. és RE.., méltatlanságnak tartanám egy szóval is e 
közérdekű tárgyat hátrálta tn i; — de csekély felfogásom 
szerint egészen máskép állnak a dolgok; ugyanis nem csak 
én, hanem ezen táblának ha többsége nem, bizonyosan egy 
igen nevezetes része utasítás hiányával van, és ha megenge
dem is, hogy némely törvényhatóság szabadabb tért hagyott 
követeinek, ön véleményök szerint is némely az utasításban 
nem foglalt tárgyaknak eldöntéséhez járulhatni, azt mégsem 
hiszem, hogy sok olyan törvényhatóság találkoznék, mely 
követeit olyan terheknek elvállalására is felhatalmazta volna, 
melyek az utasításban elfogadva nincsenek; már pedig a 
jelen esetben ki nem látja azt át, hogy a ki a tárgyalta
tásba venni kivánt büntető-rendszert elfogadja, annak ter
mészetesen az ehhez kapcsolt börtön-rendszert is elfogadnia 
kell; mert a büntető-rendszerben kiszabott büntetések egye
dül a magán-börtönrendszerhez lévén alkalmazva, egy a 
másik nélkül sem el nem fogadtathatik, sem pedig félre 
nem vettethetik; az elfogadott magánbörtön-rendszer pedig 
ismét feltételezi az erre szükséges költségeknek elfogadását, 
mert ezek nélkül amaz ki nem vihető: a ki tehát a büntető
rendszerhez utasítás nélkül járul, az elfogadja egyszersmind 
utasítás nélkül a börtön-rendszert és ehhez megkivántató 
költségeket; mi legalább az én hatalmamban nem áll, nem 
is hihetem, hogy sokaknak hatalmában álljon; sőt azt mon
dom : óvja meg az Isten nemzetünket attól, hogy a terhek
nek önkényes elvállalása egyedül a követeknek hatalmában 
álljon! De, t. KK. és RB., véleményem szerint nem cseké
lyebb figyelmet érdemel az is: hogy az e tárgybani utasí
tások eddigi elmaradása nem annyira a törvényhatóságok
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késedelmezésének, mint inkább annak tulajdonítható, hogy 
a királyi előadások 1-ső pontjában érintett három rendbeli 
országos választmányi terjedelmes munka a törvényhatósá
goknak csak ezen országgyűlés megnyitása után és ez is 
jóval későbben küldetett el, jóllehet több törvényhatóságok 
még az országgyűlés előtt azoknak magokkali közlését sür
gették ; nem is volt ok azoknak titkon-tartására, hanem 
inkább várni lehetett, hogy ezen munkák ha nem előbb, 
legalább a királyi meghivólevelekkel a törvényhatóságoknak 
átküldetni fognak; hogy pedig a törvényhatóságoknak ezen 
bajos helyzetét szem elől veszteni nem lehet, azt maga a 
t. KK. és. RR.-nek e tárgyban nyilvánított habozása tettleg 
elismerte; mert már augusztus 7-én, midőn ezen teremnek 
elrendezése után első kerületi ülést tartottunk, indítvány 
tétetett a büntető-rendszernek tárgyaltatására; akkor azon
ban a t. KK. és RE. többsége azt elmellőzte azért, mert 
nyilván elismertetett, hogy még utasításaink nincsenek, s 
hogy ezeket bevárni szoros kötelességünk; határoztatott 
tehát, hogy inkább mondjuk el sorba indítványainkat, hogy 
ezekből a kiszemelt érdekesebbek tanácskozásba vétessenek; 
de alig mondotta el egy-két megye indítványait, már ismét 
ez sem tetszett, — és valóban nem alaptalanul; mert addig, 
míg az utolsónak indítványaira került volna a sor, lehetetlen 
lett volna az elsőket, talán sokkal érdekesebbeket, a sok 
indítványoknak özönéből ki nem felejteni; ismét határozta
tott tehát, hogy az indítványok írásba foglalva sub termino 
praeclusi beadassanak; de még a terminus praeclusi el nem 
múlt, alig két-három nap múlva ismét a büntető-rendszer
nek tárgyaltatásba-vétele indítványoztatott, és elfogadtatott 
azok által is, kik utasítással ugyan ellátva nem valának, 
azt hitték azonban, hogy a tárgy oly rögtön az országos 
ülésbe behozatni nem fog, s addig az utasítások elérkezend- 
nek, s így meglett a többség, a tárgy felvétetett, s most 
már ide is terjesztetett; mindazáltal míg ez megtörténhetett, 
három rendbeli szavazásra volt szükség, s csak nyolcz sza
vazatnak többsége döntötte el a tárgynak itteni előterjesz
tését, s ez véleményem szerint elegendő bizonysága annak, 
hogy magok a t. KK. és KK. nem igen vannak tisztában
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az irán t: van-e már most is helye ezen tárgy itteni felvé
telének. vagy nem ? És én kérdem a t. KK.-at és RR.-et: 
lehet-e és méltányos-e ezen tárgyak mostani felvétele ellen 
nyilatkozó s kötelességüknek érzetében az utasításokat be
várni akaró 19 törvényhatóságoknak szavazatát egy ilyen 
fontos tárgyban csak amúgy könnyedén félrevetni ? Ezen 
kérdés, t. KK. és RE,., véleményem szerint sokkal fontosabb, 
mintsem hogy azt kelló' figyelemre ne méltassák; mert itt 
nem csak arról leend szó: váljon kell-e a halálos s más 
testi büntetéseket eltörölni ? legyen-e hallgató- vagy magán- 
börtönbeli rendszer ? adassék-e hely a királyi megkegyelme- 
zésnek s minő kiterjedésben? vagy minő büntetéssel illet
tessék e vagy ama bűnös? hanem mind ezekenfelül, ha mi
— nem tekintve arra, hogy még számosaknak közülünk 
utasításaik nincsenek — ezen tárgynak eldöntésébe bocsát
kozunk, akkor mi magunk veszedelmeztetjiik azon szent 
jogot, melylyel minden alkotmányos országnak polgára oly 
méltán büszkélkedbetik, s melyet mi is oly gyakran vita
tunk, — s ez: a »nihil sine me de me« jog; már pedig mi
— véleményem szerint — szinte ezen lépésünknek lesz kö
vetkezménye, a z : hogy ekkor majd mi adjuk küldőinknek 
az utasításokat, nem pedig ők nekünk; — veszedelmeztetjük 
pedig a »nihil sine me de me« jogot, mert először küldőink 
utasításán kivül megállapítani fogjuk itt azon büntető-intéz
kedéseket, melyek szerint jövőre fentartatni kivánjuk a sze
mély- és vagyonbeli bátorságot; ez pedig íőczélja lévén 
minden köztársaságnak, annak eldöntéséből kizárni azt, kinek 
joga van hozzá, már is annyit tenne, mint magát a személy- 
és vagyonbátorságot veszedelmeztetni; és veszedelmeztetjük 
ezen szent jogot másodszor az által: hogy felvállalunk egy 
oly terhet, melyre küldőink még fel nem hatalmaztak, — 
értem itt az új börtön-rendszerre szükséges költségeket; s 
ha erre valaki azt mondaná: hogy ezekről még most szó 
sem lesz, akkor hiábavaló lesz mostani időveszteségünk; 
mert ha ezen költségek el nem fogadtatnak, akkor sem a 
büntető-, sem pedig a börtön-rendszer jelen alakban nem 
létesülhet; mert a ki czélt érni akar, annak előbb az esz
közöket akarni kell; — mi pedig azt illeti, hogy ezen eljá-
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rásunk által majd mi adjunk küldőinknek utasítást, nem 
pedig ők nekünk : tekintve a dolgoknak állását, ennél valami 
természetellenibb nem is gondolható; — a t. KK. és KB. 
ugyanis, akár van utasítás, akár nem, a tárgyat, mint a 
kerületi ülésekben, úgy itten is felveszik, s ön személyes 
belátásuk szerint el is fogják dönteni, ez legfeljebb egy hét
nek lefolyása alatt hírlapok által az egész országban épen 
akkor közhírré tétetik, midőn legtöbb törvényhatóságok az 
e tárgybani utasításokkal foglalkozandnak, s mi lehet ennek 
más eredménye, mint hogy a sok törvényhatóságok látván, 
hogy döntetett el itten a tárgy, s ezt az utasítások több
ségéből eredőnek hinni kényteleníttetvén, ha lett volna is 
talán némely kérdésekre nézve különvéleményök, ezt mégis 
kötött kezekkel és csalódva a többségnek alárendelni fogják ? 
mert az itten megállapítottakat, mint az utasítások több
ségének kifolyását, nem hinniök nem lehet, s úgy az adandó 
utasítások itt készülnek el, de azokat soha az ország köz
véleménye s meggyőződése eredményének nem tekinthetjük, 
s úgy nem is kecsegtethetjük magunkat azon reménynyel, 
hogy az imigy hozandó törvénynek azon erkölcsi hatása 
leend, melyet csak a nemzet közmegegyezésével hozott tör
vények birhatnak. — Ezeket magára a tárgyra nézve elő- 
bocsátván, mi már egyedül az én küldőimet, kiket itten 
képviselni szerencsém vagyon, illeti: épen nincsen okom némi 
aggodalomra, mintha azoknak kellő befolyásán kívül ezen 
tárgyban itt olyas valami elhatároztatnék, mihez ők is 
járulni nem akarnának; mert bátran merem állítani, hogy 
nincs, azon választmányi munkában egy philanthropicus 
eszme, vagy akáminemű, szabad emberhez illő elv, melyet 
küldőim önmagokénak ne vallanának, s melyet — a mint 
reményiem — utasításukban is el ne fogadnának, és szintúgy 
biztossá tehetem a t. KK.-at és BK.-et, hogy akárminemű 
áldozattal és teherrel járjon az e tárgyban hozandó törvény
nek létrehozása, küldőim bizonyosan nem lesznek az utolsók, 
kik azt végre is hajtani fogják; de épen azért, mert kül
dőimről ez rendíthetlen meggyőződésem, szívem fáj, midőn 
látnom kell, hogy küldőim önhibájukon kivül az itteni meg- 
előztetés által megfosztatnak azon dicsőségtől, melyre egy
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oly üdvös és — a. mint előre látni lehet — a világnak 
figyelmét magára fordítandó, ömnegegyezésökkel hozott tör
vényből s annak alkotásából oly méltán számot tarthat
nak; — és azért tovább is kérem a t. KK.-at és RR.-et, 
hogy ezen tárgyat még egy rövid ideig elhalasztani mél- 
tóztassanak.

Elnök: A követ úrnak előadására szólanom bajos. 
Nekem mindegy, akár a t. KK. és Ilii. ma hozzák be ezen 
tárgyat, vagy egy kevéssé később; egyébiránt az, a mit a 
követ úr mondott, minden tekintetben nagy figyelmet érde
mel ; mert ha van tárgy, mely ez országnak boldogságát 
eszközölheti, vagy némi tekintetben veszélyeztetheti, a bün
tető-rendszer megállapítása az; e részben czélszerű és szük
séges, hogy minden megyék követeinek utasításaik legyenek; 
de hogy mennyiben vannak a t. KK.-nak és RR.-nek utasí
tásaik, mennyiben nincsenek, azt nem tudom; minden esetre 
10—12 vagy több megyék követeinek ily nyilatkozata ha
sonlókép méltánylást érdemel; azonban másrészről szinte 
méltánylást követel a t. KK. és RR. azon részének kíván
sága, mely — talán ellenkező utasításoknál fogva — rögtön 
ezen tárgynak felvételébe bocsátkozni kiván. Tessék továbbá 
megengedni, ezen dologban nem nyilatkozhatom, — ez egye
nesen a t. KK. és RR.-hez tartozik.

Somogy megye követe Somssich P ál: Küldőimtől e 
napokban vett utasításom kötelességemmé teszi a t. KK.-at 
és RR.-et megkérni, hogy ezen büntetőtörvénykönyvnek tár
gyalását legalább addig felfüggeszteni méltóztassanak, míg 
küldőim e részbeni kiterjedtebb utasításaikat megküldhetik. 
Nem lehet hanyagsággal vádolni küldőimet; mert ha e baj
nak okát keressük, az első az : hogy az országos választmány 
munkálata későn s csak kevés példányokban nyomtattatott 
ki, úgy hogy küldőim ezen munkálatot elegendő számmal 
meg nem kaphatták; küldőim pedig valamint mindig lelki- 
ismeretesen, de kiválva ezen munkálat iránt kellő s óvatos 
figyelemmel akarnak megvizsgálási tisztükben eljárni; miért 
is ezen tárgynak felvételét addig, míg utasítást adhatnak,
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felfüggeszteni kívánják. Ezen nyilatkozatomat igazolásom 
végett a naplókönyvbe igtatni kívánom.

Feliér megye követe Sárlcözy Kázmér: H a azon üdvös 
eredményt tekintem, mely ezen munkából reménylkető: 
bizonyosan óhajtanunk kell, hogy minél előbb czélt érhes
sünk ; azonban valamint tisztelem azon czélzatát, szándo- 
kát és akaratát azoknak, kik •—• (Beöthy Ödön: »Csak 
röviden szóljunk!«) Solia sem mondottam a követ úrnak, 
hogy rövidítse beszédét, és viszont kérem: méltóztassék 
beszédemet végig kihallgatni, mert minden alkotmányos 
embernek első kötelessége a türelem s midőn azt én gya
korlom, igényelhetem másoktól is, és valamint tisztelem 
— mint mondám — szándékukat azon követ uraknak, kik 
a büntetőtörvénykönyvet az országos ülésbe behozni kíván
ták, úgy igénylem küldőim részéről azt is, hogy annak 
bírálatában részt vehessenek; és én mostani rendszerünkben 
kötelességünket onnan mérem, hogy küldőink akaratának 
minél tágasabb tért nyújtsunk; ezen szempontból érzem 
kötelességemet, hogy ezen tárgynak felvételét elhalasztani 
kivánjam, annyival is inkább, mivel rövid idő alatt remény
iek küldőimtől utasítást; másrészről pedig egyenesen el 
vagyok tiltva, hogy mindaddig költséget vagy terhet el ne 
vállaljak megyém részéről, míg e részben utasítást nem 
nyerek.

Sopron megye követe Rohonczy Ignácz: Midőn e 
pályára léptem, kettős kötelességet vállaltam el, 1-ör: hogy 
az országgyűlésen minél több és hasznosabb törvények létre
hozására munkálkodjam; 2-or: hogy küldőink törvényes jogát 
ne csonkítsam, és utasításadhatási jogukat fentartsam. — 
Az első kötelességemet teljesítém akkor, midőn a kerületi 
ülésben a felett volt a tanácskozás: váljon a büntetőtörvény
könyv tanácskozás alá vétessék-e, vagy sem? Én azon re
ményben, hogy mire a t. KK. és RE. ezen munkát beviszik 
az országos tanácskozások elébe, utasítást nyerhetek, arra 
szavaztam, hogy menjünk ezen tárgy vizsgálatába, — meg
vallom, reményemet nevelte az, hogy az indítványozó követ
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űr által a kerületi ülésen ki volt mondva, hogy mihelyt az 
első részt befejeztük, a második rész vitatásába fogunk 
menni, és akkor elég időnk lesz küldőinktől utasítást nyer
hetni; és így legélénkebb reményekben megcsalattam, és 
látom, hogy küldőim azon jogaikban, hogy utasítást adhas
sanak, meg vannak sértve: kijelentem tehát, hogy nem járul
hatok azon határozathoz, hogy ezen választmányi munka 
most országos tanácskozás alá vétessék; hanem kötelessé
gemnek érzem a t. KK.-at és RR.-et arra kérni: méltóztas- 
sanak ezen tárgyat most felfüggeszteni, és inkább másokkal 
foglalkozni, hogy azalatt utasításaink megérkezhessenek; és 
e részben nem lehet hanyagsággal vádolni küldőinket, mikép 
Somogy követe már kijelenté; mert küldőim is hasonló hely
zetben vannak, miszerint nem kaptak elegendő számmal 
példányokat ezen munkálatból ekkorig, és így a tanácsko
zást fel kellett függeszteniök, hogy azután annál alaposban 
hozzá szólhassanak. — Trencsén vármegye tisztelt követe 
sok igazságot mondott; és én is azt kívánom, hogy a törvé
nyek, melyeket hozunk, ne tőlünk, hanem egyenesen kül
dőink akaratából folyjanak ki, és legyenek azok a nemzet 
közakaratán építve; addig pedig, míg utasításaink nincsenek, 
küldőink akaratát nem tudjuk; — de másodszor áll az, 
miszerint ha a büntetőtörvénykönyvnek első része megálla- 
píttatik, implicite elfogadtatik a magánrendszer is, követ
kezésképen ezen börtön-rendszerhez a költségek szükségesek. 
Küldőim nem irtóznak semmi áldozattól, melyet megkíván 
a haza java; de kikötötték azt, hogy mielőtt ennek ajánlá
sába bocsátkoznánk, pótló utasítást kérjünk; és így kényte
len vagyok a t. KK.-at és RR.-et arra kérni: méltóztassanak 
ezen egész tárgynak vitatásával felhagyni, és azt boldogabb 
időre halasztani.

Bács megye követe Zakó István: E  helyen túlterjesz
kedném küldőim jogán, ha Trencsén megye követének elő
adását nem pártolnám ; és így kérem a t. KK.-at és R R .-et: 
méltóztassanak azon megyék számát tekintetbe venni, me
lyek ezen tágynak felvételét elhalasztani kívánják, — ez 
által e tárgy hátráltatni nem fog, mert még hátra van a

1843-iki javaslatok, ü l. k. 7
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kerületi ülésekben is a 2-ik és 3-ik résznek tárgyalása; 
vegyék tékát tekintetbe a t. KK. és RE., bogy a 3-ik rész
ben egyenesen pénz felajánlásáról lesz szó, és így azon köve
tek, kiknek utasításaik nincsenek, a magánrendszert el nem 
fogadhatják, és e szerint az megbukik; minélfogva is kérem 
a t. KK.-at és RR.-et, hogy ezen tárgyat elhalasztani mél- 
tóztassanak.

Jász-Kun kerület követe Váglió Ignácz: Én is szint
úgy kívánom, mint a t. KK. és RR. óhajtják, hogy ezen 
munkálat minél előbb törvény méltóságára emeltessék; mind- 
azáltal valamint a kerületi ülésben, úgy most is kénytelen 
vagyok kinyilatkoztatni, hogy én abban, miszerint ezen mun
kálat most országgyűlésileg tárgyaltassék, meg nem egyez
hetem, mert küldőimtől utasításom nincs; — ösztönöz pedig 
ezen nyilatkozatra még az is, hogy szoros összeköttetést 
látok ezen munkálat tárgyalásában küldőimnek azon uta
sításával, melylyel meg van hagyva, hogy ilyesmibe ne avat
kozzam, míg utasítást nem nyerek. Továbbá a mi a költség 
kijelelését ille ti: erre épen nem vagyok felhatalmazva, hogy 
küldőim utasítása nélkül bebocsátkozzam. Ennélfogva kérem 
a t. KK.-at és RR.-et, hogy ezen tárgyat most még elha
lasztani méltóztassanak.

Esztergom megye követe Kruplanicz Simon: Trencsén 
megye tisztelt követe állásunkat oly igazságosan festette, 
miszerint kénytelen vagyok megváltani, hogy előadását pár
tolom. Egyébiránt ezen munkálatban oly elvek fejtetnek ki, 
melyekbe utasítás nélkül ereszkedni majdnem lehetetlen. 
Ennélfogva a tárgyalást elhalasztatni kérem.

Szatmár megye követe Kovács Ágoston: Küldőim adott 
utasításukban kötelességünkké tevék, hogy azon tárgyakban, 
melyekre nézve utasítást nem adtak, positive ne nyilatkoz
zunk, hanem kívánjuk azon tárgyak elhalasztását; a jelenleg 
felvett tárgyban nincs utasításunk: ennélfogva kötelessé
gemnek tartom én is a t. KK.-at és RR.-et arra kérni, hogy 
annak jelenleg való felvételét elhalasztani méltóztassanak.
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Bihar megye követe Beöthy Ödön: Tisztán emlékez
zünk vissza, midőn e teremben a királyi előadások közhírré 
tétettek, a teendő feleletre nézve nagy remények jelentettek 
ki azon értelemnél fogva, mely a királyi előadásokban fog
lalva volt; és nem győzök eléggé csodálkozni, hogy épen 
azon megyék, melyek a királyi előadásokra köszönő felira
tokat szavaztak, és melyek az országgyűlés helyéhez köze
lebb esnek, követeiket épen a királyi előadásra nézve nem 
látták el utasítással. Minden törvényhatóságnak szabadságá
ban volt utasítást adni, vagy nem adni, és minden követnek 
kötelessége magát kijelenteni; de úgy hiszem, ez oly dolog, 
melyet a többség már kétszer eldöntött, miről tehát bőveb
ben vitatkozni felesleges. — Még Fehér megye tisztelt köve
tének tartozom egy rövid felelettel: valamint engem attól 
s azon felszólalástól, hogy valaki röviden szóljon, eltiltani 
nem lehet, és nem is fog senki: úgy a követ urat azon szó 
nem fogja megszorítani, és senkit mást, hogy oly terjedten 
szóljon, a mint neki tetszik.

Mármaros megye követe Mihályi Gábor: Valamint az 
első alkalommal, midőn ezen tárgy előfordult, úgy most is 
azt elhalasztani kérem; és valamint egyik megye sem vádol- 
tathatik azzal, annyival kevésbbé megyém, mivel az ország- 
gyűlés helyétől legmesszebb esik, és ha akartuk volna is a 
példányokat elküldeni, nem volt több egynél, abból pedig 
utasítást készíteni bajos lett volna. Ennélfogva, valamint a 
szerint is, mit Pozsony vármegye tisztelt követe felhozott, 
kérem a t. KK.-at és R R.-et: méltóztassanak ezen tárgyat 
továbbra halasztani. De el nem fogadhatom Trencsén megye 
tisztelt követe előadásának azon részét, melyben azt mondja, 
hogy a törvényhozásból jelenleg ki van rekesztve, mert kül
dőitől utasítása nincs. Azért, mivel valamely tárgyból uta
sításom nincs, magamat a tanácskozásból kirekesztve nem 
látom, hanem ahhoz meggyőződésemhez képest hozzá fogok 
szólani.

Szerem megye követe Zsitvay József: Szoros utasítá
somnál fogva kénytelen vagyok kérni a t. KK.-at és RR.-et, 
hogy ezen tárgyat elhalasztani méltóztassanak.

7*
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Krassó megye követe Kiss András: Bőven elő vannak 
adva azon okok, melyeknél fogva kívánatos volna ezen mun
kálatnak tanácskozásba-vételét elhalasztani: azért én is azok
hoz ragaszkodva, annak elhalasztását kívánom.

Nyitva megye követe Batthyányi Ferdinánd: Én is 
ezen tárgynak elhalasztását kérem.

Liptó megye követe Szentiványi Jenő: Én is az elha
lasztásra szavazok.

Bars megye követe Amhró Antal: Nem lévén e tárgy
ban utasításom, hasonlóképen annak elhalasztását kívánom.

Turócz megye követe Rakowszky Adolf: Nem tarto
zom azok közé. kik utasítással ellátva nincsenek; de miután 
látom, hogy utasításokkal ellátva számosán nincsenek, kik 
nagy kisebbséget képeznek, minthogy az ötödrész sincs el
látva, és mivel ezen igen fontos tárgy teljes méltánylást 
igényel, — ennélfogva ezen tárgynak felvételét szintén elha- 
lasztatni kívánom.

Esztergom város követe Meszéna János: Trencsén 
megye érdemes követe ezen táblát a büntetőtörvénykönyv
nek felvételére vagy elhalasztására nézve ismételve megvál
toztatott végzések miatt következetlenséggel vádolá; — én 
az elbocsátott fonalat felfogva, az általa mondottak nyomán 
arra kérem a t. KK.-at és 11 R,-et: engedjék meg, miszerint 
emlékezetüket azon körülményekre és indokokra visszavezet
hessem, melyek ezen végzéseket eredményezők. Fehérvár 
városa követe azon kerületi ülésben, melyben a tárgyaknak 
mily sorban leendő felvétele iránt vitatkozni méltóztattak, 
lelkes szót emelve, mindenekelőtt a városok ügyének fel
vételét szorgalmazá, annyival is inkább, minthogy oly fontos 
tárgy elhatározásába, milyen a büntetőtörvénykönyv, mely 
egyszersmind hatszázezer városi lakosnak vagyonáról, életéről 
is fog rendelkezni, a kir. városoknak tettleg be nem foly
hatni, több mint gúny, — valóságos törvénytelenség. Ebbéli 
felszólamlását a t. KK. és BN. többsége méltányolva, elha-
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tározá: hogy addig, mig a városi belszerkezettel foglalkozó 
választmány illető munkáját teljesen bevégzendi, az indít
ványok tárgyaltassanak; bevégeztetvén pedig ezen munka, 
az azonnal és előlegesen vétessék fel. Miután azonban a 
benyújtott tömérdek indítványoknak nagyobb részét a t. RR. 
olyanoknak találták, melyek iránt szinte utasításokat kel
lene előbb eszközölniük, előbbi végzésöket akként módosíták, 
bogy az indítványok mellőztével a városi munkálat bevégez- 
téig a büntetőtörvénykönyv tárgyalásába bocsátkozzanak. 
Ezen új határozat nekünk városiaknak akkoron visszatet
szett, mert azt bivők, hogy igaz ügyünk halogatására kelet
kezett ; most azonban, midőn a codexnek lehető leggyorsabb 
tárgyaltatását szemlélve, czélunkboz, óhajtásunkhoz naponta 
közelebb állunk, mind magam, mind pedig követtársaim 
részéről — legalább úgy hiszem — nyíltan kijelentem: hogy 
én mindazon oknál fogva, minthogy ez czélunkhoz legköze
lebb vezet, és így saját érdekünk is ezt kívánja, javalja, — 
mind pedig azon oknál fogva is, minthogy ez által urunk 
fejedelmünk legkegyelmesebb akaratát is egyszersmind meg- 
közelítendjük, a büntető törvény könyvnek az országos ülésbe 
leendő azonnali bevitelére és lehető legsürgősb tárgyalására 
szavazok.

Elnök: Egy látom, a t. KK. és RE. fel kívánják venni 
a büntetőtörvénykönyvet: az tehát a jövő ülésben kerülend 
tanácskozás alá.

A büntetőtörvénykönyvi javaslat első része iránti ize- 
nete a KK.-nak és RR,-nek a mélt. Eő-RR.-hez az ország- 
gyűlési iratok közt 56. szám alatt találtatik.
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35. O rszágos ü lés.

1S43. évi szeptember hó 1-én.

Elnök: Következik a büntetőrendszernek I-ső része, 
mely magáról a büntetőtörvényről szól. Mielőtt ezen min
den tekintetben nagyfontosságú és a törvényhozásban leg
nagyobb feladatú tárgyba ereszkednénk, némely általános 
észrevételeket előrebocsátani s azokat a t. KK. és KK. 
figyelmébe ajánlani kötelességemnek tartom. Már két ország- 
gyűlési választmányban vettem részt, az első ifjúságomtól 
fogva is e tárgygyal foglalatoskodtam; de különben is ezen 
hely megkívánja, hogy azokat, miket felhozandó leszek, el
mondjam. Mint mondám, a törvényhozásnak legnevezetesebb 
tárgya áll előttünk, itt életünk, vagyonunk és becsületünk 
biztosításáról van szó, és pedig két tekintetből; egyik a z : 
hogy azokat a gonosztevők ellen védjük; más tekintetben 
pedig: hogy azoknak, kik ezek ellen elkövetett vétkekkel 
netalán ártatlanul vádoltatnak, életök és becsületök hasonló
képen biztosságban legyen, és ártatlanságuk kimutatására 
szintén biztos út mutattassék. Ehhez járul még egy oldalagos 
czél, mely kifejlődésében s következéseire nézve szinte fon
tos, t. i. hogy azok is, kikről bebizonyodik, hogy a társaságos 
életnek lényeges feltételeit megsértették, megjavuljanak, és 
javulásuk után jövendőre a társaságos életben munkás részt 
vegyenek. Meg kell vallani, t. KK. és KK., hogy a múlt 
század közepe táján a büntetőtörvények és rendszerek józa- 
nítására sokat hatottak egy Montesquieu, Filangieri, Bec- 
caria és több más philosophusok munkái, és hogy ezen első 
impulsus a büntetőtörvénynek valódi nagy reformjára szol
gált ; és meg kell vallani, bogy azt később a nemzetek sokban 
igen hasznos siker- és kimenetellel követték; — azonban 
nem lehet azt is tagadni, hogy minden, mi egyedül eszmé
let- s theoriából származik, az életben egész kiterjedésben 
magát nem mutatja oly hasznosnak, úgy nemzeteknél, vala
mint egyes embereknél, mint első felfogással látszik. — Azt 
hiszem azért, hogy midőn philosophiai büntetőrendszerről
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van a szó, e tekintetben nagy óvatossággal kell eljárni és 
csak azt kell követni a theoria szabályai körül, mit a gya
korlat is hasznosnak bizonyít; máskép igen nagyon félhetni,, 
hogy midőn az ember használni és javítani kiván, épen az 
ellenkező következik általa; s e tekintetben épen a büntető- 
rendszerre nézve az úgynevezett experimentumoktól, melyek 
nem bizonyosak és melyek más népeknél magokat haszno
saknak nem bizonyították, gondosan őrizkedni kell, mert a 
dolognak nagysága és rettentősége már mutatja, miként 
experimentumokat ilyesekben tenni nem helyes. E szerint 
vélekedésem mindig az : hogy az úgynevezett philosophiai 
rendszert össze kell kötni a tapasztalással s ezt pedig még, 
inkább azon nemzeteknél, melyeknél e részben igen sok 
hiány van; ily nemzeteknél hát, melyek közé mi is tarto
zunk, azon javításokat össze kell illeszteni az illető nemzet 
helyzetével, characterével és temperamentumával, sőt magával 
a bűn- és börtöni statisztikával is. A divatban lévő közön
séges és kaptára készült constitutiók mindnyájunk előtt, 
tudva vannak s ki ne ismerné azokat? — de úgy tártom,, 
meg kell tekinteni: mi illik a nemzet lelkületéhez ? s a mi 
jó, a mi másutt a próbát már kiállotta, csak az lehet nálunk 
is alkalmaztatható; különben veszedelmeztetjtik magunkat.. 
Kivált oly nemzetnél, milyen a mienk, mely a kifejlődésnek 
nincs még legmagasb fokán s melynek nemzetiségét azon 
constitutióknak kell továbbá is megerősíteni, melyek azt 
eddig is fentartották; oly nemzetnek, melynél annyi nyelv-, 
vallás-, felekezetkülönbség van, a régi institutióktól általá
nosan egyszerre elmenni nem lehet, ellenben mellettük ismét 
mozdulatlanságig megmaradni szinte majdnem lehetetlen. — 
Ezt tévén főelvűi, nekem úgy látszik, mint itt a kerületi 
javaslatból kiveszem, hogy a t. KK. és ER. talán épen az 
úgynevezett philosophiai rendszert igen nagy kiterjedésben 
szeretnék megállapítani. Méltóztassanak ezt inkább a dolog 
bővebb és későbbi kifejlődése után a körülményekhez alkal
maztatni. Lehetetlen, hogy állításom bebizonyítására az or
szágnak egy kis bűnbeli statisztikáját, hosszabb tapasztalá
som s a meglevő adatok szerint, ne adjam. Magyarországban 
a bűnök mind számra, mind rettentőségre nézve majdnem
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rendkívüliek; számos itt a bűn és rettentők is azok. Azon
ban messziről se ijedjünk meg e tapasztalástól; ám minden 
bűnök Magyarországban — saját tapasztalásomból szólok — 
nem egy túlfeszített és megromlott kultúrának következései, 
hanem természetes eredményei inkább azon polgári álla
potnak, melyben vagyunk. Azon természetes helyeztetés, 
melyben sok tekintetben kivált köznépünk van, valamint 
jövendőre mindennemű kifejlődésre alkalmas, úgy a bűnnek 
bizonyos nemeit hordja magában, a mik ismét nem meg
romlásból, hanem az indulatok azon nyerseségéből származ
nak, mely kellőleg korlátoztatván, minden jónak is lehet 
kútfeje.

Rendes, hogy a megyékben a nemzetiség különösségére 
nézve képzelhetetlen különbség van e tekintetben. Én az 
országos választmánynak bemutattam, a mennyire lehetett, 
a Curiának irataiból hitelesen kivett 3 periódusról szóló 
adatokat azon perekre nézve, melyek a Curia eléhe terjesz
tettek. Természetesen ezen bűnök a legnagyobbak voltak, 
kivéve a nemességnek bűneit, melyekben halálra voltak Ítélve 
az alperesek, vagy pedig 3 évi börtönre. A resultatum az 
volt, hogy Magyarországnak 18 vármegyéjéből, u. m .: Árva, 
Bars, Hont, Liptó, Mosony, Xyitra, Pozsony, Sáros, Szepes, 
Turócz, Trencsén, Zólyom, Pozsega, Szerém, Yarasd, Yerőcze, 
Zágráb és Körös vármegyékből, melyeknek területe 1041 
négyszögmértföldre terjed és 2,633.000 lakosokat számlál, 
a kir. Curiára 1821-ben jött 33 per, — 1831-ben 95, — 
1837-ben 96; itt több jött tízzel, de azok Szepes vármegyé
nek perei voltak, a kolera idejéből. Már most, t. KK. és 
RR., vegyük föl Bihar vármegyét, melynek kiterjedése 200 
négyszögmértföld, népessége 415.000, és volt 1821-ben 59, — 
1831-ben 79 ,— 1837-ben 82 fenyítő felebbvitt pere; Bor
sod megyének területe 65 □-mértföld, népesssége 195.000; 
1821-ben volt 113, — 1831-ben 111, — 1837-ben 102 pere; 
Krassó vármegyének területe 108 □-mértföld, népessége 
208.000; 1821-ben volt 16, — 1831-ben 16, — 1837-ben 
101 pere; Somogy vármegyének területe 114 □-mértföld, 
népessége 213.000; 1821-ben volt 37, — 1831-ben 8, — 
1837-ben 45 pere; Szabolcs vármegyének területe 115 □ -
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mértföld, népessége 204.000; 1821-ben volt 16, — 1831- 
ben 15, — 1837-ben 51 pere.

Méltóztatnak a t. KK. és RR. ebből, sőt ha ezen 
adatokat nem is adtam volna elő, az országos választmány-; 
nak munkálatából — mely szerint a lévai kerületi tömlöczre 
16 vármegye, a nagyváradira maga Bihar, a miskolezira 
három megye jön — általlátni, hogy bár a tót népesség 
Magyarországban a kultúrának fokozatán bizony igen alant 
áll s bár a legkopárabb vidéket lakja, a tót rabok száma 
mégis aránylag képzelhetetlen kevés; magyar, oláh, rácz 
rabok pedig sokkal többen vannak.

Tekintsük továbbá a vétkek nemeit — mert lehetetlen, 
hogy midőn ily fontos munkákról szólunk, ily adatokat a 
t, KK. és RR. szivesen ne vegyenek — : a magyarnak min
den vétke indulatosságból ered s azt lehet mondani, tem
peramentumából foly; ő fölhevültségből erőszakos gyilkos, de 
szántszándékból ritkán, orzással pedig majd soha; mondom 
a t. KK. és RR.-nek, hogy majd 4/5-része a magyarországi 
gyilkosságoknak bor vagy pálinka közti fölhevülésből szár
mazik s hogy 1/5-része akkor történik, midőn már korcsmába 
menni a tiltott időn túl szabad nem volt, hol veszekedés 
támadván, agyonütést vont maga után, s sokszor minden 
előleges boszúszándék nélkül. Továbbá a magyarnak, kivált 
a tulajdoni jog bizonyos neméről, nem igen szigorú az esz
méje s úgy látszik, hogy oly adományáról a természetnek 
vagy Istennek, melyről azt gondolja, hogy magától jő vagy 
kevés bajjal, fáradsággal terem, egészen ázsiai képzetekkel 
van. így p. o. kevés magyar volna, hogy ha — mint Német
országban szokás — az utak oldalán gyümölcsfákat látna, 
más gyümölcsét meg ne kívánná, — ez a legkisebb; de 
tovább megyek: az ökrökről, lovakról és sertésről azt gon
dolja a magyar, hogy azokat Isten adta, nagy fáradság 
nélkül: tehát ily valamit eltulajdonítani nem nagy vétek; 
nem mondom, hogy ezt teszik, de sokban van az alsóbb 
rendűek között ily felfogás. Ellenkezőleg úgy vettem észre 
a magyarban, hogy a mostani európai társaság viszonyaiból 
eredt szorgalomnak gyümölcsét nem bántja és p. o. ritkán 
válik házi-tolvaj, pénzlopó belőle. És legyenek elhitetve a
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t. KK. és HR., öt tótra elég egy magyar házi-tolvaj. — 
Mi az oláh népet illeti: ez lop, de nem annyira, mint a 
magyar; hanem boszúálló; másképen jó nép, de gyújtogató 
s magával késeket hordván, nem ugyan szántszándékból, 
hanem boszúból szúr és gyilkol. — A rácz nem tolvaj, hanem 
a legkegyetlenebb gyilkos, éjjeli rabló, házfeltörő, s ily alka
lommal kegyetlen.

így áll e honnak bűnbeli statisztikája.
A német különben is egy a polgári élet viszonyaihoz 

szokott erkölcsös és szorgalmas nemzet; de a tótokra nézve 
is, bárminek tulajdonítsam — lehetetlen, hogy ezen nép 
valaha erős és jó polgári viszonyokban ne létezett volna — 
meg kell vallani, hogy jó emberek; azonban a legújabb 
időkben náluk is szaporodik a vétkek száma s náluk külö
nösen a gyermekgyilkolások kerülnek elő; mert a tótnál is 
a vérmes temperamentum uralkodó.

Ezt előrebocsátván, úgy hiszem, egy oly nemzetet, mely 
- hogy úgy mondjam — nem túlműveltségből vétkezik, a 

társaságos életben irgy tekinteni, mint egy tökéletesen kimű
velt nemzetet és ennek oly institutiókat adni, milyenek van
nak más tökéletesen kiművelt, sőt túlfeszített cultura foko
zatán álló nemzeteknél: nem czélszerű, nem helyes, és e 
tekintetben gyakran némely politikai rendőrség és rendsza
bályok többet tesznek, mint a büntetőtörvények. Legyenek 
meggyőződve a t. RR., ha ezen rendelés erősen fentartatik, 
hogy kilencz óránál tovább vendéglőkben, korcsmákban lenni 
nem szabad, hogy az ifjúság mulatságainál a biró, esküdt- 
társával jelen legyen és vigyázzon, s ne engedje, hogy a 
korcsmáros az oly embernek, ki már egy kissé ittas, több 
bort adjon, — ha, mondom, ily lépésekről, kellő rendőrségről 
gondoskodnánk s úgynevezett »gens d’armerie«-t becsületes 
emberekből összeállítnánk, ez — meg vagyok győződve — 
több sikert fogna adni, mint akármi más.

Végre még az eddig tapasztalt criminalis eljárásbeli 
hibákat közönségesen ide sorolom. Első hiány fekszik a 
végre-nem-hajtásban; a második az, hogy a bűnöst a bün
tetés hamar nem éri. Valljuk meg az igazat, először: az 
inquisitio nálunk képzelhetetlen lassít s erre nézve abban
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fekszik a hiba, hogy — ne méltóztassanak rósz néven venni, 
(le úgy van — a szolgabiró sok helyütt méltósága alatt 
valónak tartja a benevolumokat megtenni, hanem esküdtjére, 
vagy holmi hányt-vetett tolvajkergető commissariusokra 
bízza; — másodszor: a sedriákban is lassan és rendetlenül 
megy a dolog, azokban semmi egyenlőség, semmi egyforma
ság elve nincsen; már most a perek feljönnek a királyi 
táblára s ekkor mi nem tehetünk eleget kötelességünknek, 
mert azok részint rosznl vannak instruálva s vissza kell 
azokat küldeni; részint nincs elegendő időnk megvizsgálá
sukra; mióta itt vagyunk, ide hoztunk 1200 pert, ezek 
közűi elvégeztünk 600-at s mégis az időközben érkezettekkel 
800 fenmaradt még, s így lehetetlen kötelességünknek eleget 
tenni. És ezt látom második hibának. A harmadik: hogy 
nincsen alkalmatos elegendő bíróság ezen perek ellátására. 
Méltóztassanak megengedni! az egészhez szólok, s valamint 
méltóztattak a kereskedési tárgyakban a kereskedőket kihall
gatni, úgy minket bírákat is hallgassanak meg. Belső meg
győződésemből mondom, a megyéknél a törvényes dolgoknak 
a politicumtóli elkülönözése szükséges s ha el nem kíilö- 
nöztetnek is, csak legalább állandó bíróság legyen, mely 
ezen criminalis dolgokat ellássa; ezenkívül szükséges, hogy 
a Curiánál állandó senatus legyen, mely a pereket revideálja, 
e nélkül soha nem lesz semmi. A negyedik hiba a z : hogy 
a legjobb rendelések is nem tudom hogyan és ki által lesz
nek sikeresíthetők ? — mely tekintetből nagyon kell vigyáz
nunk, hogy igen nagyon jót ne rendeljünk. Ez anomáliának 
látszik, de úgy van; — annyi bizonyos, hogy municipalis 
rendszerünk — mint méltán mondjuk — szabadságunk és 
jólétünk alapköve ugyan: de a végrehajtásnak a büntetésben 
annyira szükséges gyors eszközlése benne nem igen megy 
s hasonlíthatatlan municipalis rendszerünknél fogva fennálló 
tisztviselőink késedelme az állandó tisztviselők eljárásával, 
kik senkitől bizonyos tekintetben nem függnek, össze sem 
hasonlítható. Nem azért mondom ezt, hogy municipalis rend
szerünk megszorítását javaslanám a t. KK.-nak és RR.-nek; 
de csak azt mondom, hogy oly tisztviselőkre igenis rendes 
és összeszőtt büntetőtörvényi eljárást bízni bajosan lehet,
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kik károm évre választatnak, kik az első évben még semmit 
sem tudnak, a másodikban kissé betanulnak, a harmadikban 
azután kimennek, vagy pedig arról gondoskodnak, hogy 
mikép maradhassanak meg. — Ez szép és jó institutio lehet, 
de valamely rendszerezve kidolgozott munkánál, melynek 
végrehajtásában tökéletes accuratiának kell lenni, bajosan 
fognak vele a t. RE. czélt érni s engedjék meg a t. KK. 
és RR., így azon büntetésekről, melyek a bírák ellen vannak 
hanyagság vagy hibás be-nem-látás miatt jelen törvényjavas
latban intézve, ha szigorú lesz ellenök az eljárás, annyi perek 
fognak kerekedni, mint a mennyit az előttünk lefolyó cri- 
minalis perek tesznek. — Nem rósz szándékból ered ez, 
hanem a dolognak mostani helyzetéből.

Ezeket előrebocsátván, használják a t. KK. és RR. e 
részben az emberiségnek minden tekintetbeni kifejlődését; 
de mindig szemünk előtt tartsuk, hogy akármit mondjunk) 
a legelső és a főczél az : hogy gondoskodjunk életünk, va
gyonunk, becsületünk biztosításáról; a második czél a z : 
hogy a vádolt ártatlanságát bebizonyíthassa. E czélok eléré
sére használjuk ugyanazokat, miket a tudósok theoreticus 
úton élénkbe adnak, de csak azokat, melyek más országok
ban tökéletesen sikerűiteknek tapasztaltainak; sőt ezeket is 
alkalmaztassuk körülményeinkhez, tekintetbe vévén utoljára 
azt is, hogy oly nemzettel van dolgunk, mely még némi 
tekintetben, ha nem is mondom, hogy gyermek, de fiatal 
nemzet.

Ezzel ismét roszat nem mondtam, mert Európa mos
tani helyzetében valamint egyes embernek jobb ha fiatal, 
mint ha vén, úgy áll ez a nemzetekről is.

»Quis graecos romanorum, aut romanos graecorum 
moribus regeret?«

És méltóztassanak a nemzet kifejlődését tekintetbe 
venni; mert egy fiatal nemzetnél az imaginatio is képzel- 
hetetlen élénk; azt, mit most el nem érek, néhány évek 
múlva, okkal-móddal haladva, legkönnyebben elérhetem; s 
méltóztassanak tekintettel lenni arra is, hogy nálunk a 
változó végrehajtó tisztviselők nem oly hivatalokban meg
rögzött emberek, kiknek az ily dolgok — mint szokás mon-
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dani — tíz ujjaikban vannak. Engedelmet kérek, ha a t. 
KK.-nak és KR.-nek unalmára voltam, de kötelességemnek 
tartottam ezeket a t. KK.-nak és KR.-nek előterjeszteni. 
(Éljen!)

Országbírói itélömester ZarTca János olvassa az orszá
gos választmány munkálatából a bűntettek- és btintetésekrőli
I-ső részt. 1-ső fejezet: a jelen büntetőtörvénykönyv alá 
tartozó személyekről.

Az 1. §-ra észrevétel nem volt.
Olvastatik az országos választmány munkálatának 

2. §-a, mely így szól: »Ezen büntetőtörvénykönyv szabályai 
alá tartoznak Magyarországnak és a hozzá kapcsolt részek
nek minden lakosai s így a határőrségiek is. A katonai 
személyek csak a katonai és az egyházi személyek csak az 
egyházi fegyelemre nézve tartoznak saját külön törvényeik 
alá; minden bűntettek vagy egyéb kihágások miatt ezen 
törvénykönyv szerint fognak büntettetni.«

ElnöTc: Az országos választmányi szerkezet szerint 
ezen §. második részében az mondatik: »kivétetnek azonban 
a katonai személyek« stb. S én e részben az országos vá
lasztmány szerkezetét vagyok bátor a KR.-nek egész kiter
jedésében ajánlani, azt t. i. »kivétetnek azonban minden 
katonai személyek, kik valósággal hadi szolgálatban állanak, 
de azok is egyedül ön személy ökre nézve«.

Okaim ezek: 1-ör: igen nehéz, sőt csaknem lehetetlen, 
kivált a katonai állapotban, annak megítélése: mi polgári 
bűn, mi pedig katonai fegyelem ellen való kihágás ? — ez 
úgy összemegy, hogy ebben határt vonni igen bajos, s így 
nem egyéb következnék a kerületi szerkezetből, mint a pol
gári és katonai törvényhatóságok között örökös súrlódások, 
melyek épen nem kívánatosak. Politikai hitemnek vallása: 
miszerint csak olyan országot tartok boldognak, hol minden 
részei a közállománynak egyformán működhetnek és egy
formán egymás által tiszteletben, becsületben tartatnak, s 
azért igen óhajtóm, hogy e súrlódások lehető elmellőzése 
által az egymás iránti kellemetlenségekre alkalom ne adassék.
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2- o r : a szerkezet mellett vagyok azon oknál fogva is, 
melyet az állandó katonaság természetéből veszek; mert 
bármit mondunk az állandó katonaságnak jó vagy nem jó 
oldalairól, miről igen sokat lehetne szólani, én ebbe bőveb
ben nem ereszkedem, minthogy úgy is tudvák ezek a t. KK. 
és ER. elő tt; elég legyen csak azt mondanom, hogy tör
vényünk világosan rendelkezik az 1715: V III. t.-czikkben az 
állandó katonaságról; továbbá tekintenünk kell egész Euró
pának tapasztalására, tekintetbe kell vennünk az európai 
nemzeteknek mostani állását, minélfogva állandó katonaság 
nélkül el nem lehetünk, épen azért, mivel az másutt is v an ; 
ha pedig ennek egyszer meg kell lenni, noha nem értek 
hozzá, de annyit mégis tudok, hogy katonának az ő katonai 
kiművelődésében a tökéletesség lehető legnagyobb fokozatára 
kell menni, a mi annyival inkább szükséges, mert ennek 
természetes következése az, hogy kevesebb kell belőle, mint 
ha nem volna oly tökéletesen beavatva; már pedig a katonát, 
bármit mondjunk, a tiszti felsőbbség iránti engedelmesség és 
tisztelet leginkább tartja rendben. Már mi lesz abból, épen 
ezen disciplinára, épen ezen katonai kiképzésre nézve, ha a 
katona nem fogja tudni, ki az ura? Ha máskép elérni nem 
lehetne a katonának megbüntetését, mint ez utón: azt mon
danám, hogy a főczélnak, a közbátorságnak engedni kell; de 
megvallom, kivált gorombább kihágásoknál, ha p. o. lopás, 
gyilkolás jő közbe, tapasztaljuk, hogy a katonaság a katonai 
törvényhatóság által biztosabban és hamarabb szokott bűn
tetteim, mint ez a polgári hatóság által történnék. Vannak 
esetek és panaszok, hol némi magasabb tekintetekből — ámbár 
ennek nem kellene lenni —- sokszor az elégtétel hiányzik; 
ezeken más líton lehet segíteni, a nélkül hogy a katonaság
nak erejét, kifejlődését és czélját veszélyeztessék.

3- ik okom az: hogy nálunk a katonaság — mint a 
törvény is mondja — mind belső-, mind külsőből áll; ez 
ellen is lehet sokat szólani, de tettleg úgy tapasztaljuk, 
hogy nálunk külföldi katonák is vannak; ha már ezek, 
kivált egymás közt, vétenek: miként folyhat be egy tiszt
viselő, ki nyelvöket és szokásukat nem érti s jóformán föl
fogni sem tudja, — miként folyhat be oly tisztviselő ily
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emberek viszonyainak büntetésére? átlátni nem tudom. Én 
nyilván kimondom: az ausztriai seregnek egységében van 
főereje az egész monarchiának s létének főalapját ez teszi; 
ebben változásokat tenni nagyon bajos.

Végre 4-er: a mennyiben idegen példákra fognának 
hivatkozni a t. KK. és ER., mi Angolországról mondatik, 
bebizonyítva nem látom; hogy az angol hadseregben azok, 
kik külföldön vannak, tökéletesen katonai hatalom alatt 
vannak, ez legkisebb kérdést sem szenved;- de ha nem úgy 
volna is, Angliának helyzete tökéletesen más e tekintetben; 
Anglia, ismeretes helyzete miatt, azon állapotban van, mely
ben az európai kontinensen levő tartományok között egy 
sincs. Angliát — mint tudjuk — inkább hajósereg védi; 
hogy pedig oly emberek, kik mindig tengeren vannak, meny
nyire függenek a főtiszttől, azt senki sem tagadhatja, s ez 
máskép nem is lehet. Európa többi tartományaiban az szinte 
nem létezik.

Ezen okoknál fogva és különösen még azért is, hogy 
bizony elég bajunk lesz, ha ezen rendszert behozni akarjuk, 
azokkal is, kik eddig is törvényhatóságunk alatt voltak, — 
azért is, nehogy a tömlöczök számát ezen tekintetből sza
porítani kelljen, ajánlanám a t. KK.-nak és RR.-nek, hogy 
ezen 2-ik §-ra nézve maradjanak az országos választmány 
javaslata mellett.

Jász-Kún kerület követe Szluha Imre: Attól tartok, 
hogy ha a katonát polgári bíróság alá rendeljük, a kerületi 
szerkezetben kijelölt mód szerint, sok esetekben a katona 
büntetlen fog maradni; de más tekintetből, miután a kato
nának oldalán van puskája és kardja s tudni fogja, hogy ő 
nem mindig a katonai szigorú büntetések alatt áll, hajlandó 
lesz több kihágások és kicsapongások elkövetésére — annál- 
fogva az országos választmány javaslatát fogadom el.

TJng megye követe Horváth Simon: Miután a katonai 
és polgári személyeknek más törvényeik vannak s különösen 
a katonai törvénynek szigorúbbnak kell lenni, mint milyent 
a polgárra nézve czélszerűnek tartok: épen ezen szempontból
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indulva ki, mind azok, kik a kerületi módosítást kivánják 
megállapítani, hogy a polgári rendet a katonai erőszakos
kodás ellen megóvják; mert ha történtek is katonai kihá
gások, tapasztaljuk, hogy méltó büntetéssel nem illettettek, 
sőt sokszor semmi büntetés nem következett; de épen ezen 
szempontból indulva ki, kivánom: mikép a katona a maga 
törvénye szerint Ítéltessék; mert valóban, ha a katona azt 
fogja tudni, hogy nem a katonai szigorú törvény alatt áll, 
akkor még kevésbbé maradhatunk tőle, akkor oly excessusok 
fognak történni, melyek az ország csendjét veszélyeztetendik 
minden bizonynyal. (Nagy zaj.)

Elnök (közbeszól): Csendességet kérek! Valóban külö
nösnek tartom, hogy a szólásszabadság épen akkor akadá- 
lyoztatik, midőn az iránt 24 izenetet küldöttünk a mélt. 
Fő-RR.-hez.

Um/ megye követe Horváth Simon (folytatja): Azért 
tehát minden oly esetben, hol a katonaság egyéneivel van 
baj, a szerkezetet jónak látom; de mennyiben utasításom 
van, a különvéleményhez vagyok kénytelen ragaszkodni, 
miszerint a katonai kihágások megítélésére a polgári tör
vényszéknek akkor kívánok helyt adni, midőn a katonák 
polgárokkal együtt vétkeznek; ezt az egyenlőség és elitélés 
könnyebbsége tekintetéből kivánom elfogadni.

Veszprém megye követe Sebestyén Gábor: Óhajtottam 
volna, ha ezen büntetőrendszernek fölvétele még elmarad 
vala; de miután a t. KK. és RR. többsége azt a tegnapi 
országos ülésben fölvétetni kívánta, a tanácskozás közben 
nézeteimet előadván, nyíltan kimondom: mikép én sem a 
régi, sem az újabb, sem pedig a magánvélemény mellett 
nem vagyok; én a katonaságot külön jurisdictiónak tartom, 
s olyannak, melynek törvényhatóságai többen és számosabban 
vannak; de ezzel nem akarom azt mondani, hogy a kato
naság külön törvény szerint Ítélje meg bűnöseit, ámbár 
gyakorlatban kivánom tartatni a katonaság törvényeit, de 
csak in disciplinaribus; nem kívánok privilegialis kivételt
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a büntetésekre nézve, hanem akarom, hogy Magyarország
ban a bűnös, ki ugyanazon egy bűnben van — legyen az 
akármely statusbeli — egyenlőn büntettessék, s valamint 
Isten előtt nincs személy válogatás, úgy a büntetőtörvény 
előtt sem lehet senkinek is kivétele; véleményem tehát 
abban öszpontosul: hogy megtartanám a katonai törvényt 
in disciplinaribus, s megtartanám in criminalibus a katonai 
bíróságot, de nem a katonai törvények, hanem az általunk 
megállapítandó büntetőrendszer szerint. Valamint kerüle
tekben egyes városi bűnösöket nem akarunk a megyei bün
tetőtörvényszék alá venni: úgy hiszem, minden katonai 
bíróság tudván alkotmányos rendszerünket, abban is alatt
valóinkra nézve nem akar kivételt tenni, nem fogja akarni, 
hogy az, ki hasonló bűnben van, azért, mivel katona, úgy 
büntettessék; úgy vélem tehát, hogy a szerint lenne köteles 
a katonaság is Ítélni, meghagyván neki büntetői hatóságát.

Zemplén megye követe Lónyay Gábor: Megyém az 
országos választmány által kidolgozott tervet pártolja s e 
szerint nem szavazhatok a kerületi ülés által szerkezeit 
törvényjavaslat mellett.

Borsod megye követe Palóczy László: Örömmel és tisz
telettel osztozom azon közönséges magasztalások- és becsü
lésekben, miket elnök ő nagyméltósága megnyitó beszédében 
magas állásánál fogva felhozott; mennyiben mégis az elő
hozott példák között megyémre is hivatkozott, kötelességem
nek érzem, hogy megyém részéről némely észrevételeimet 
megmondjam. Azon nézetek, miket ő nagyméltósága föl
hozott, és azon eszmék, melyeket a törvényhozásnak ajánlott, 
és azon különbségnek előterjesztése s arra való figyelmez
tetés, miszerint vannak hazánkban külön nemzetbeli osztá
lyok — igen helyesek és bölcsek; de hogy Borsod megyében 
egy év alatt 113 fényi tő per volt, ezen eredmény sok tekin
tetekből született, s olyan tekintetekből, melyeken maga a 
törvényhozás bölcsesége — bármint akarná is — e helyen 
nem segíthetne, mert azok vagy népnevelés- vagy politikai 
rendelkezéshez tartoznak. Sokszor egy törvényhatóságnak

1843-iki javaslatok. III. k. 8
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több vagy kevesebb rabja van, onnan származik — és távol 
vagyok itt attól, hogy csak egyetlenegy megyét is, vagy 
annak tiszti karát vádolni akarnám, hanem sokszor a rabok
nak nagy száma attól is függ, hogy mily tűzzel és passióval 
viseltetik a magistratus a bűnök kikutatásában és napfényre- 
hozásában. Sok függ az éghajlattól is; Liptó, Árva, Turócz 
megyékben, melyeket ő nagyméltósága felhozott, roppant 
rideg hegyek közt és hideg ég alatt nyolcz-kilencz hóna
pokig zárva tartatnak a lakosok s így excessusokat termé
szetesen nem csinálhatnak, mivel a házból ki sem léphetnek; 
nálunk csak deczember- és januárban tartózkodnak otthon, 
februárban már mezei munka kezdődik. De továbbá sok 
függ az életmódtól is ; hogy a szegény árvái, liptói és turóczi 
tót — bocsássanak meg a tisztelt követ urak! — már phy- 
sicumánál fogva sem annyira hajlandó az excessusokra, mivel 
a zabkenyértől és krumplitól a vér nem igen sebesen forog, 
azon nem csodálkozom; — ellenben például hozom föl Bor
sod megyét: ki nem tudja, t. KK. és RR., hogy nálunk, 
hála Istennek! gabonája sok terem, így bora is ; bora annyi 
van, hogy néha ingyen is adják és erős is; hogy az ily 
élelem módjában a korcsmában a magyar hamar összevere
kedik, gyakran megtörténik; de hogy a szegény nyomorult 
tót verekedéshez sajnos körülményei közt nem fog, azon 
nem csodálkozom!

Ezeken nem segít a törvényhozás, mert a liptói Kár
pátokat nem fogja máshová helyezni.

Egyébiránt, hogy Liptó, Árva, Turócz nem lopnak 
annyira, mint Borsod megyében, igaz; — de miért ? mert 
talán nincs is mit lopni. Azon kevés marháját a Liptó, 
Árva és Turócz megyei szegény tót mind bezárja az istállóba 
és ott őrzi, vagy az alpesekre fölviszi és itt-ott kötélen 
legelteti s így temészetesen nem lehet azt ellopni; de nálunk 
gulyák, csordák, nyájak vannak, s azonfelül több mértföldnyi 
kerületre helységek, házak sincsenek, holott Liptóban, Tu- 
róczban 20 lépésnyire vannak a faluk egymástól. így, ha a 
szegény tót próbál is lopni, mindjárt rajta kapják; ellenben 
nálunk ha valamit ellop, könnyen elszökhetik s a lopott 
marhát könnyen elsikkaszthatja; mert átviszi Bácskába,
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Feketehelyre, s a lopott marha is örökre el van sikkasztva, 
magát sem látják többé. Alkalom csinálja a tolvajt. Ezeken 
a törvényhozás nem segíthet. Jelentem a t. IvK.-nak és 
RR.-nek, hogy Borsod megyében a népnevelést jó karban 
tartják a földesurak s fogadom, hogy azon tót megyékben 
sincs jobb karban a népnevelés, mint Borsod megyében; de 
a magyar, t. KK. és BR., azt hiszi magáról, hogy az Isten 
is úrnak teremtette, s kivált ha megtudja, mi van megírva 
a Partis I-ae titulus 9-usban, akkor kis úristennek tartja 
magát születésénél fogva; szalonna és bor mellett pajzánon 
neveltetett a magyar s így merész és bátor; de félelemre 
vannak teremtve a tótok s közönségesen más nevelése van 
a tótnak, mint a magyarnak. Egyébiránt hogy a politia, a 
»gens d’armes« jó és czélszerű volna, azt nem tagadom; de 
mégis ez úton aligha segítünk, mert azok költségbe kerül
nek, fizetni pedig nem akarunk és nincs miből.

Ezeket jegyzem meg nagyméltóságod előadására, melyet 
különben egész szívemből osztok.

Mi a katonaságot ille ti: azt tartom, hogy eleitől fogva 
azon szerencsétlen maximájuk volt a kormányoknak, hogy 
az állandó katonaságot szerették elszigetelni a polgári rend
től, noha azon kellett volna inkább igyekezniük, hogy a két 
rendet mikép lehessen inkább egymással összeforrasztani; 
hiszen a történet könyve mutatja, hogy addig volt Róma 
hatalmas, míg a katonaságot polgári biró büntette s meg
szűnt hatalmas és szabad lenni, mihelyt a katonaság a pol
gári rendtől elszigeteltetett s a császári testőrsereg azt, ki 
többet fizetett, emelte a trónra vagy tiltotta el a tróntól. 
Példák erre a római praetoriumok, a török jancsárok, az 
orosz streliczek, kiket mind el kellett törleni, — példa erre 
Spanyolországnak állandó serege, mely, mihelyt akadt olyan, 
ki neki többet fizetett, eddigi bálványát, jótevőjét eltaszít
ván, az országban más állapotot hozott elő. Egyébiránt 
Angliának példája, melynek az egész világon birtoka van. 
nem ide való; mert arról hozunk törvényt, hogy a katona 
mikép Ítéltessék itt nálunk; s hogy Angliában a polgári 
biró ítél a katonai dolgokban is, kétséget nem szenved. — 
Ennélfogva, nehogy a hadsereg a nemzettől elszigeteltessék,

8 *



1 1 6 ORSZÁGOS ÜLÉSEK.

másrészről pedig azért is, mert azon eltaszító indulatot, 
melylyel a katonaság a polgári rend iránt viseltetett, job
ban fékezni nem lehet, mint úgy, ha egy polgári biró lesz, 
— azt tartom, hogy a szerkezetet meg kell tartani.

E lnök : Mi az elsőt illeti: minden, mit mondtam, leg
jobb szándokból mondatott el részemről, s oly megyéket is 
említek, melyek jó sík földön fekszenek, mint például Mosony, 
Szerém és több megyék, s melyekben mégis a rabok száma 
aránylag csekély. Mégis kellene tehát itt valami módon 
segíteni; s noha nem tagadom, hogy a nemzet életmódjá
ban, levegőben és másokban ne legyen különbség, azt hiszem, 
hogy a nemzet temperamentumán kell segíteni, mert vannak 
nemzetek, melyek hasonló földön élnek, mint mi s melyeknél 
a moralitás mégis jól áll.

Mi a tisztelt követ úr beszédének második részét ille ti: 
most a katonaság nem áll többé azon tekintetben, mint a 
követ úr mondá; Isten mentsen, hogy spanyol armadára 
vagy római cohorsokra legyen szükség! — most csak arról 
van a szó, hogy mi ezen tekintetben mit fogadunk el? — 
Ugyanis a katona nálunk már nem örökös katona s csak 
bizonyos ideig szolgálja a hazát, melynek eltelte után lak
helyére visszatér; ez által azon közfal, mely a nép és kato
naság közt létezett, le van rontva; mert, mondom, bizonyos 
idők után haza térvén a katona, oly hasznos polgára lehet 
ismét a honnak, mint azelőtt volt, annyival inkább, miután 
a katona már előre tudja, hogy ismét polgáremberré kell 
lennie, azon közfal még kevéshbé létezend. I tt  csak arról 
van szó, hogy a katona minden tekintetben addig, míg ott 
van, a katonai disciplinától és íelsőbbségtől függjön-e, vagy 
sem. Ennek következtében vagy a régi országos választmány 
szerkezetét egész kiterjedésében, vagy ha ez nem tetszenék, 
legalább azt, miben a választmány kisebbsége különvélemé
nyét öszpontosította, javaslom.

Zólyom megye követe Géczy Péter: Mindenekelőtt 
Borsod megye követének köszönettel' tartozom azon gyön
gédségéért, melylyel megyém iránt viseltetett, t. i. említvén
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minden környező szomszéd megyét, épen megyémet hallgatta 
el; azt hiszem azonban, Árva megye követe majd megfelel 
magáért, azért e részben nem szólok. Azt tartom, hogy a bün
tetőrendszer alapítása- és szerkesztésekor a statusnak kettős 
feladata van; az első: mindenkinek törvényes függetlenségét 
és szabadságát kiterjeszteni igyekezni, mennyire az a status 
czéljával megegyezik; a második: mindenkit visszarettenteni 
és akadályozni a hozott törvények áthágásától, megsértésétől 
s a gonosztevőknek ily elrettentése által a jók biztosításá
nak tökéletesen megfelelni. — Továbbá a büntetőrendszer 
szerkezeténél két szempontból kell kiindulni a törvényhozó 
testnek, u. m. 1-ör politikai szempontból, melynél fogva 
igyekszik garantiákat állítani a hatalmasabb fél befolyása 
ellen; 2-or pedig a jurisdictiónak szempontjából, melynél 
fogva t. i. a gyanús ténynek kipuhatolására szükséges eljárás 
rendszeréről gondoskodik; annálfogva világos, hogy minden 
büntetőtörvényes rendszer mintegy kiegészítő részét formálja 
az egész állománynak s szoros kapcsolatban, szoros viszony
ban áll az egész alkotmánynyal. Átmenvén a büntetőtör
vényekre, vélekedésem szerint annál hatályosabb, annál sike
resebb a büntetőtörvény, minél sebesebben, pontosabban és 
minél elkerülhetetlenebben éri a gonosztevőt a törvény bün
tetése ; mert nem annyira a büntetés nagysága, súlyos volta, 
mint azon bizonyos meggyőződés rettenti vissza az embe
reket a bűnnek elkövetésétől, hogy t. i. minden gonosztett
nek, minden bűnnek elkerülhetetlen következése a törvény 
által reá mért büntetés, melyet senki sem kerülhet el a 
törvény áthágása esetében. — Ez elméleti elvont fölfogás, 
melyet tagadni nem lehet.

Ezen előzményeket előrebocsátván, már most magára 
a vitatás tárgyára megyek át s csak magam nevében, saját 
vélekedésemet és meggyőződésemet vagyok bátor előadni, 
azon szellemet tekintvén, mely megyémben uralkodik s mely 
utasításomat keresztül ihleti; minthogy erre nézve utasítással 
el nem láttattam. Az előrebocsátott előzmények és elvont 
elvek szerint, melyeket azonban, minthogy a gyakorlati élet
nek mezejéből merítvék, tagadni nem lehet, — azt tartom, 
hogy senki sem fogja azon elvnek méltányosságát és igaz-
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ságos voltát tagadni, miszerint a t. RE. kertiletileg a kato
naságot egyedül a fegyelmi vétkekre nézve a katonai törvény 
alá, különben pedig a polgári köztörvény alá vétetni kíván
ják ; mert a mit Borsod megye követe említett, bogy t. i. 
nincs veszedelmes!) elv köztársaságban és alkotmányos ország
ban, mint a katonai erőből egy külön statust in statu for
málni s azt az alkotmánytól és hon polgáraitól elszigetelni, 
elkülönözni, azt is hiszem, s elméletileg, de gyakorlatilag is 
felvéve a dolgot, előttem is tisztán áll, mint Borsod megye 
követe említé, hogy valamint Spanyol- és más honokban, 
úgy nálunk is az erő, a hatalom és zsarnokság az armadá
nak bajonettjeiben központosul; ennélfogva tehát oda nyi
latkozom, hogy a katonaság egyedül a fegyelmi vétkekre 
nézve legyen alávetve a katonai bíróságnak, a többire pedig 
a köz polgári törvénynek legyen alárendelve. — A t .  KK. 
és EE. előtt tudva vannak azon kihágások, melyek honunk 
majd minden megyéjében történtek, hol csak katonaság 
tanyázik, majd mindenütt a legerősebb kicsapongások követ- 
tettek el, melyek azonban — fájdalommal legyen megérintve 
— nem oly módon bűntetteinek a katonai bíróságok által, 
mint azt a polgári rend kívánta volna. —• Ezt meg kell 
szüntetni, ez nem maradhat tovább is így, mint most, hogy 
t. i. ha valamely megyében a katonaság vétkeket és kicsa
pongásokat követ el, az illető egyének elkövetett vétkükért 
nem hogy büntettetnének, sőt — mint a tapasztalás mutatja — 
fölebb vitetnek, más ezredekbe tétetnek s így a reájok mért 
büntetés nincsen arányba téve a bűnnel; — miért is ismét
lem, hogy a t. KK. és EK. kerületi határozatát pártolom 
és fentartani kívánom.

Mosony megye követe Kroner Lajos: Küldőim is meg- 
hagyák nekem, hogy a katonai kihágások érdemében czél- 
szerű törvények hozatalát szorgalmazzam. Ha én a kerületi 
szerkezet és abban érintett módosítások praktikus oldalát 
és úgyszólván effectuatióját s annak ezer és ezer nehézségeit 
és akadályait tekintem: azt látom, hogy az a czélnak meg
felelni épen nem fog; én azért — ugyanazon okoktól, melye
ket kir. személynök úr ő excellentiája igen bölcsen és kimé-
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rítően előadni méltóztatott, vezéreltetvén — pártolom az 
országos választmány szerkezetét s kívánom, hogy a hadi 
szolgálatban álló katonák ön személyeikre nézve a katonai 
hatóság bírósága alatt tovább is maradjanak; ha azonban 
ezen kívánságomtól elhitetném, akkor pártolom nemes Ung 
vármegye érdemes követének indítványát, miszerint a katonai 
személyek csak akkor legyenek alávetve ezen büntetőtörvény
könyv szabályainak, ha valamely elkövetett bűntettnél a 
polgári renden levő bűntettesekkel mint bűntársak vagy 
bűnsegédek állanak; de mintán ezen törvénynek alkalma
zásánál is számtalan nehézségek fognak előgördülni, leg- 
czélirányosabbnak vélném, hogy ha majd az indítványozások 
során az országban történt katonai kihágásokról leszen a 
szó, — mi ott a fékezést tárgyazó czélirányos szabályokat 
hozzunk.

Turőcz megye követe Rakowszky Adolf: Miután Bor
sod megye követe a felsőmagyarországi megyékre nézve a 
szegénységből vette az erénynek fogalmát, kénytelen vagyok 
azon meggyőződést tenni, hogy az én logicám szerint a dolog 
épen ellenkezőleg áll, miszerint a tapasztalás is mutatja, 
hogy a szegénység inkább arra szolgál ösztönül, hogy valaki 
másnak vagyona után vágyódjék; én tehát logicám szerint 
nem a szegénységben, hanem abban keresem az elnök ő nagy
méltósága által felolvasott statisztikai adatoknak alapját, 
hogy a felsőmagyarországi nép nem henyéléssel, hanem mun
kában tölti idejét, őt nem tartóztatja a hideg, hogy ne 
menjen fa után az erdőbe; nyári időben szinte dolgozik és 
iparkodik más vidékeken magának élelmet keresni. Egyéb
iránt azon egyet jegyzem meg Borsod megye tisztelt köve
tének : miszerint köszönettel tartozom neki azon rajzáért, 
melyet vidékünkről tett, melyben mondása szerint ridegség, 
szegénység és nyomorúság uralkodik; és meg vagyok győ
ződve, hogy midőn az adó-felosztásról lesz a szó, megemlé
kezve Borsod megye tisztelt követe megyéjének áldott állá
sáról és ezen mondott szavairól, azokat visszavonni nem 
fogja. — Mi a tárgyat illeti, az országos választmány szer
kezetéhez járulok; ha pedig ezen szavazatomtól elüttetném,
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csatlakozom Veszprém megye tisztelt követének indítvá
nyához.

Árva megye követe Zmeskál Móricz: Mi magát a 
tárgyat illeti, meggyőződésemet utasításomnak alárendelni 
kötelességem lévén, az országos választmányhoz csatolt külön
véleményt s így annálfogva a kerületi javaslatot pártolom. 
Egyébiránt mi Borsod megye tisztelt követének előadását 
illeti, elismerem azt, hogy a követ úr a statisztikát jól 
tanulta, Árva megyének mostoha helyzetét hű ecsettel fes
tette; hanem azt hiszem, hogy ezen mostoha helyzetét nem 
lehet az árvái lakosoknak tulajdonítani, hanem inkább az 
Isten akaratának, s az, hogy azon szegény nép ezen isteni 
akarathoz annyira alkalmaztatja magát és azon sorsát egész 
elszántsággal eltűri, épen érdemére, dicséretére van. (Tetszés.)

Egyébiránt azt el nem ismerem, mit Borsod megye 
tisztelt követe fölhozott, hogy az árvái lakos csupán ex 
necessitate gyakorolja a virtust. Innét engedjen meg a tisztelt 
követ úr, miszerint ha eddig soha nem láttam ellentmondás
ban, ez úttal abban találom. Azt mondá ugyanis a követ úr, 
hogy szegény az árvái nép és azért nem lop; — úgy hiszem, 
hogy fő ösztön a lopásra épen a szegénység s ha szegény
sége mellett nem lop, ez ismét a népnek érdemét és a nép
nek erényességét bizonyítja. — Továbbá azt mondá a t. követ 
úr, hogy az árvái nép azért jó, mert gyáva; — én ellenke
zőleg veszem föl a dolgot s azt mondom, hogy nem gyáva 
az, a ki jó, hanem az, ki rósz. Egyébiránt, miután Borsod 
megye tisztelt követének előadásából hallottam Borsod me
gyének áldott szép helyzetét, el fogja ismerni a követ úr, 
hogy a felső megyékből százankint jönnek a lakosok a mezei 
munkák megtételére. — E végre, Turócz megye tisztelt köve
tével egyetértőleg, úgy hiszem, miután maga a követ ú r 
annyira kiemelte és kikiáltotta Borsod megyének boldog 
sorsát, annak idejében azon lesz, hogy a felsőbb megyéknek 
portái száma szállíttassák le.

Elnök: Nem jól értettem a követ úrnak e tárgyra nézve 
tett nyilatkozását, — úgy vettem észre, hogy a különvéle
mény mellett nyilatkozott.
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Árva megye követe Zmeskál Móricz: A  naplóba kívá
nom tétetni, hogy én meggyőződésemet világos utasításom
nak alárendelni köteles vagyok, mely arra kötelez, hogy az 
országos választmányhoz csatolt különvéleményt pártoljam; 
e szerint a kerületi javaslathoz járulok.

Elnök: A  különvélemény azt tartja, hogy csak oly 
viszonyokban maradjon meg a katonai biróság, hol csak 
katonák között forog az ügy; ott pedig, hol a katonák és 
polgárok közti ügyek forognak fenn, álljon a polgári biró
ság; tehát az a szavazata a követ urnák?

Árva megye követe Zmeskál Móricz: Igenis.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Azon adatok, 
melyeket elnök ő nagyméltósága élőnkbe adott, valóban olya
nok, melyekért köszönettel tartozunk; mert fölvilágosítják a 
népnek állását, morális és nevelési tekintetben}; — csak egy 
van, miben nem egyezhetem meg elnök ő nagyméltósága elő
adásában, hogy tudniillik ő tótokat, németeket, oláhokat, 
ráczokat méltóztatott nevezni; — én azt tartom, Magyar- 
országban, Glaliczia szélétől az Adriai-tengerig, mindenütt 
csak magyarok laknak, és bár különböző nyelveket beszél
nek a lakosok, mégis mindnyájan azon egy honnak polgárai, 
laknak azok különféle törvényhatóságokban elszórva, de 
azért mindnyájan Magyarországban lakó magyarok, és én 
legalább nekik más nevezetet adni nem tudok. Elnök ő 
nagyméltósága tényeket adott elő, és azt hiszem, korántsem 
annak megmutatására, hogy az országnak egyik vagy másik 
nyelvet beszélő lakosai jobbak vagy rosszabbak egymásnál; 
valamint másrészről azt hiszem, midőn Borsod megye tisz
telt követe a különbségnek okait magyarázgatta, szinte nem 
akart bármely gyűlöletes különbséget tenni közöttük, — 
és nem is tartanék semmit nagyobb hibának, mint ha orszá
gunkban, melynek jövendő nagysága és haladása a különböző 
nyelvet beszélőknek az ugyanazon egy hon iránti szeretetében 
központosul, a lakosok az ily különözés által egymás iránti 
animositásra gerjesztetnének. Meg vagyok győződve, hogy
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mind elnök ő nagyméltósága, mind Borsod megye tisztelt 
követe azt nálamnál sokkal jobban tudják, és így bátran 
ki merem mondani, hogy azon megkülönböztetést ily értelem
ben tenni szándékukban nem’; állott, és ezen tekintetből, 
habár beszédeik élesebb feleletet vontak is magok után, ez 
csak félreértésnek és nem a szándék tiszta nemlétének tulaj
donítható ; mert ha különböző clima, vidék, helyzet, élet
mód, általában a közélet neveli az embert, az teszi ügy az 
egyeseket, valamint különböző vidékek lakosait azzá, mik 
lesznek: erről valamint nem tehet senki — mint Árva 
megyének tisztelt követe mondá — minthogy az egyenesen 
Isten akarata: úgy senki e miatt gyűlöletes megkülönbözte
tést sem érdemel. — Mi a dolog érdemét illeti: azt tartom, 
hogy nekünk úgy, mint a kerületi szerkezet áll, mind a 
gyakorlatban, mind pedig elvben bajosan lehet haladni. 
Egy elv van, mely utasításunkban is foglaltatik, tudniillik: 
hogy a katonai kihágásokra nézve, melyek polgárok ellen 
elkövettetnek, törvényes intézkedés tétessék, — tovább nem 
mehetünk ez alkalommal; hogy ez szükséges, mutatják azon 
számtalan példák, melyek következtében a megyék részéről 
panaszok tétettek. És az itt felhozott elvből kiindulva, azt 
tartom igazságosnak, hogy a katonaságot, ha civilista ellen 
bűnt követ el, nem lehet sem keményebben, sem gyöngébben 
büntetni, mint büntetik akkor, ha ugyanazon vétket katona 
ellen követi el. — Ez azt következteti, hogy azon esetben, 
midőn a katona és polgár közt excessus történik, mind a 
kettő a törvénykönyvben határozott büntetés által egyfor
mán büntettessék. — Ez engem arra visz, hogy mi egyene
sen azt pártoljuk, mi az országos választmányihoz csatolt 
különvéleményben foglaltatik, hogy tudniillik akkor, midőn 
katona és civilista közt történik excessus, mind a kettő 
polgári törvény szerint büntettessék.

Elnök: Mi a tisztelt követ úr beszédének első részét 
illeti: ámbár maga is úgy véli, hogy itt a szándék legjobb 
volt, mégis úgy hiszem, hogy itt félreértésre sem nyujtatott 
legkisebb ok is; mert ki kételkedik azon, hogy a magyar, 
tót, rácz, oláh vagy minden egyéb Magyarhonban lakó nem
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egyéb mint magyar ? -— ezt, ha valaki, én mélyen érzem, — 
ugyanezt érzi Borsod megye tisztelt követe is; itt csak a 
különféle ajkú népek különféle természetéről, egyéniségéről, 
temperamentumáról volt szó; de nemzetiség tekintetéből 
senki különbséget felhozni nem kívánt.

Baranya megye követe Majláth György: A honunk
ban lakó különféle ajkú népfajok bűnjogi statisztikája iránt 
keletkezett vitát befejezettnek tekintvén, szorítkozom a sző
nyegen fekvő tárgy érdemére, tudniillik a katonák bűnjogi 
jövendőjére, s erre nézve meg kell vallanom, hogy azon okok 
közűi, melyeket kegyelmességed előhozott, kettő volt főleg, 
mely már a kerületi ülésben arra indított, hogy a kerületi 
szerkezethez ne járuljak, hanem inkább az országos választ
mány által javaslotthoz csatlakozzam. Ez okok: hogy a tör
vénynek kerületi üléseinkben módosított szerkezete nem 
határozott és gyakorlatilag kivihetetlen, item határozott, 
mert az elválasztó vonalt, mely a bűnjogi és tisztán fegyelmi 
esetek között fenforog, sem elméletileg, sem gyakorlatilag 
megállapítani nem lehet; nem elméletileg, miután a katonai 
institutiók természete hozza magával, hogy a criminalis 
bűntett gyakran, sőt majdnem mindenkor, egyúttal fegyelmi 
kihágás is; nem gyakorlatilag, miután az ily amphibialis 
bűntettnél sokszor a criminalitas csak mellékesen fenyíttet- 
vén, a büntetés súlya a fegyelmi kihágást éri. így példának 
okáért az esetben, ha közember felebbvalóját tettleg meg
sérti, a magában netalán csekély sértés sokkal kevésbbé 
tudatik be, mint azon merény, melyet elkövetett, midőn 
felebbvalója ellen emelt kezet. Vagy igen tág értelem fogna 
tehát a fegyelmi kihágásnak adatni s akkor a törvény ren
deleté kijátszatnék, vagy igen szűk korlátok közé szoríttatni 
s akkor gyengülne azon függés, mely e katonai institutiók 
alapelvét és nélkülözhetlen elemét képezi. — Azt mondám 
továbbá, hogy e szabály gyakorlatilag kivihetetlen és ez 
állításom támogatásául felesleg okokat felhoznom, miután a 
t. KK. és EB. magok érzik, miszerint e rendeletnek gya
korlati kivitele ha nem lehetetlenséggel is, legalább oly 
könnyen el nem gördíthető akadályokkal fogna küzdeni. —
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Csak egy példát kivánok e tekintetben felhozni: valamely 
ezred vagy osztály, a körülmények úgy igényelvén, Magyar
hon egyik széléről a másikra tétetik által, meghatároztatik 
az elköltözés napja, sőt az átkelési rendeletek is megtétet
nek, — midőn az elmenet előestéjén egy gyilkossággal páro
sult verekedés követtetik el és akkor az érintett osztály 
nagyobb része bizonyság- vagy gyanúba vett bűntársként 
elegyedve van, — ekkor mi lesz a teendő? — vagy a szol
gálat hátramaradásával az osztálynak nagyobb részét az 
illető polgári bírónak általadni, vagy pedig a törvény mel
lőzésével rendelt helyre menni; mi minden esetre kelletlen 
alternatíva. — Én tehát, ez okoknál fogva, az országos vá
lasztmányi szerkezethez járulok.

Somogy megye követe Somssich Pál: Valóban, ha emlé
kezem azon tettekre, melyek itt megemlíttettek s közönsé
gesen tudva vannak, én is kívánatosnak találom, hogy a 
honnak polgárai egyenlő törvények szerint ítéltessenek; s 
nem lehet csodálkoznom azon aggodalmak fölött, mik szerint 
különösen a katonai excessusok és bűntettek iránt törvény
hozóikig rendelkezni óhajtunk; mert elég súlyos tapasztalá
sunk van, mikép az ily katonai kicsapongások soha vagy 
legalább ritkán büntettetnek úgy, mint kellene, s miként 
azokban közbizodalommal megnyugodni és velők megelégedni 
lehetne. Ezt bizonyítják több megyéknek példái, megyémből 
is a maga helyén egyet előadandok. Ugyanazért szükséges 
e helyen kimondani: mennyire és mennyiben áll a katona, 
fegyelmi eseteken kívül, alávetve a polgári törvényeknek? 
és e részben az előadott szerkezethez csatlakozom, t. i. hogy 
a fegyelmi eseteket kivéve, a katona különben mindig alá 
legyen vetve a polgári büntetőtörvényeknek, azonban azon 
világos föltétellel, hogy törvényczikk által határoztassék meg, 
hogy mi tartozik a fegyelmi és nem-fegyelmi esetek közé? 
Szükséges e részben meghatározni a vonalt, mely ezen szer
kezetben nincs kifejtve, s ezt pótlólag a czikkbe kellene 
igtatni, mit kimondhatunk úgy, mint Pest megye tisztelt 
követe mondá, hogy t. i. fegyelmi eseteknek tartja mind
azon bűnöket, melyeket a katonaság saját felsőbbsége ellen
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és egymás közt követ el, a többieket pedig azon kivüliek- 
nek tartja.

Trencsén város követe BaJcoss József: Előrebocsátván, 
hogy én a valóságos katonai szolgálatban álló személyekre 
s azoknak akár polgári, akár pedig katonai vétkek miatti 
büntetéseire nézve az eddigi szokás szerint a katonai 
fenyítőbiróságokat az igazság kiszolgáltatásának könnyebb 
elérhetésére is fentartani kivánom: így tehát, excellentiád 
által most itten bővebben és bölcsen előadott okoknál fogva, 
én e tárgyban az országos választmány által ezen büntető
rendszer 2-ik §-ába foglalt szerkezetet pártolom. — Egyéb
iránt nemes Borsod megye érdemes követének az országunk 
felsőbb vidékeiben lakozó tótok kigúnyolására használt azon 
állítását: hogy t. i. az úr Isten az alföldi magyarokat urak
nak, a szegény tótokat pedig, a kik felsőbb megyékben zab
kenyérrel élvén, csak azért nem lopnak, és nem olyannyira 
kicsapongók, mint talán a magyarok, hogy semmijök sincsen, 
rabszolgáknak, mancipiumoknak teremtette, én küldőim ré
széről el nem fogadom; sőt azon oknál fogva, hogy e honban 
lakozó számos tótok mind királyunk, mind a haza védel
mére s alkotmányos jogaink fentartására nem kevesebb 
áldozatokat tettek, mint a született alföldi magyarok, az 
ilyen vétségtelen állapot pedig, a tótok szegénységére nézve, 
ezeknek inkább méltó dicséretökre válik, — a fentebbi ki
gúnyoló s lealacsonyító kiejtésnek itten ünnepélyesen ellene 
mondok.

Szepes megye követe Matyasovszky Boldizsár: Utasítá
somnál fogva, elnök ő nagyméltósága által előadott okokból, 
az országos választmány szerkezete mellett szavazok.

Veröcze megye követe Szcdlopek Lajos: Én is azok 
közé tartozom, kiknek utasításuk nem lévén, kívántam volna, 
hogy ezen törvényjavaslatnak tárgyalása addig halasztassék, 
míg utasításom érkezendik; minthogy azonban a többség 
ezen tárgynak fölvételét elhatározó, kényteleníttetem nyilat
kozni : hogy utasításom megérkeztéig önvéleményemet köve-
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tendem. Annálfogva Pest megye tisztelt követe által föl
hozott okokat sajátimmá tévén, azoknál fogva a különvéle
mény mellett szavazok.

Bács megye követe Záícó István: Elismerem azon elvet, 
hogy fájdalmas az az országra nézve, midőn a katonai és 
polgári hatalom között különbség té tetik ; elismerem, hogy 
gyakorlatilag különbözés áll fenn honunkban az 1715-iki 
törvény ó ta ; — de korántsem keresem ezen megkülönböz
tetés veszedelmét abban, hogy a katonát a katonai törvény- 
hatóság Ítéli meg, hanem abban, hogy oly törvények szerint 
ítéli meg, melyeket a nemzettől egészen idegen hatalmassá
gok szerkesztének és melyeknek alkotásába a nemzetnek 
semmi befolyása nem volt; s azt tartom, hogy tökéletesen 
ki lesz elégítve a polgári és katonai hatalom között a kü- 
lönböztetés, ha a polgári hatalom által oly kapocs állíttatik 
föl, mely a katonai hatalmat a polgárival tökéletesen össze
csatolja ; ezt pedig úgy vélem elérhetni, ha a katonai hata
lom is ugyanazon törvények szerint fog ítélni, melyeket a 
polgári hatalom hoz. Ennek következtében, miután a kerületi 
szerkezetet meggyőződésem szerint olyannak tartom, mely a 
katonai életben magában is a különböző előfordulandó ese
tekben kivihetlen, ellenben pedig a katonai törvényhatóságot 
tökéletesen a polgáritól elkülönöztetni nem akarom, csatolom 
szavazatomat Pest vármegye szavazatához, hogy t. i. minden 
fenyítéki esetekben, ha katonák követtek el bűnt, a katonai 
hatóság ítéljen; de ott, hol polgári személyen vagy vegyesen 
polgári személyekkel követtetett el a kicsapongás, polgári 
bíróság ítéljen; mind a két esetben azonban a polgári tör
vényhozás által alkotandó törvények szerint.

Esztergom megye követe Kruplanicz Simon: Az állandó 
katonaság, véleményem szerint, sem a közbátorságnak, sem 
más rendeltetésének meg nem felelhet, ha büntetőhatalom 
elöljáróságától akár egészben, akár részletesen el fog vétetni, 
azért is az országos munkálatbeli szerkezetet kívánom fen- 
tartani.
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Pozsega megye követe Markovics Gusztáv: Elnök ő 
nagyméltósága által előadott okoknál fogva az országos vá
lasztmány munkálatához csatolt különvéleményt pártolom.

Hajdú kerület követe Pély-Nagy Gábor: Hasonlókép 
a különvélemény mellett szavazok.

Nagyváradi káptalan követe Fogarassy M ihály: Van
nak statustheoriák, melyeknek a törvényhozásbani alkalmaz
tatása némi akadályokra talál, mert az, mi magában elmé
letileg szépen hangzik, az életben nem mindig kivihető. Ily 
theoriából indult ki a kerületi szerkezet akkor, midőn a 
katonaságra nézve az országos választmány szerkezetét meg
változtatta, midőn azt rendeli, hogy a katonák is polgári 
törvényhatóság alá rendeltessennk kihágásaik eseteiben. — 
Ezen eszme vala azon vezéreszme, hogy a hazának minden 
polgárai egyenlően büntettessenek. A második vezéreszme 
az volt, hogy ezen egyenlőség tartassák meg az által, hogy 
ugyanazon biró büntesse és ítélje el a honnak minden pol
gárait. De már, t. KK. és RR., ezen eszmének alkalmazása 
egyáltalában és különösen a katonákra nézve nem mindig 
kivihető. Az monda tik, hogy egyformán büntettessék min
denki, azaz: hogy a büntetések ugyanazok legyenek min
denkire nézve; de a büntetések az egyénekre különféleképen 
hatnak, mert azon büntetés, mely egyik egyénre nézve nem 
oly súlyos, súlyosabb a másikra s így már a büntetésnek 
egyenlősége soha ki nem vihető, mert ez az egyénnek lel- 
kületétől függ. De vannak, különösen a katonákra nézve, 
oly tekintetek, melyek ezen büntetéseknek egyenlőségét szin
tén lehetetlenné teszik ; mert a katonáknak tettei, kihágásai 
több tekintetekben lévén fölveendők, azok súlyosabbaknak, 
némi tekintetben pedig talán lágyabbaknak tekintethetnek, 
mint a polgári renden levőknek bűntettei, s ezért az azokra 
alkalmaztatandó büntetéseknek is, különösen a subordinatio 
és fegyelem tekintetében, többnyire súlyosabbaknak kell 
lenni, mint a hon egyéb polgáraira nézve. Mi a második 
tekintetet illeti, hogy ugyanazon egy biró ítélje a honnak 
minden polgárait s így a katonák magok fölött ne bírás-
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kódjának, hanem bíráskodjék a polgári hatalom és itélőszék: 
erre az a megjegyzésem, hogy a kormányzási hatóságtól 
elválasztani a büntetőhatalmat helyesnek nem látom, sőt 
némelyekben igen veszélyesnek találom; mert a kormányzási 
hatósággal szoros összefüggésben áll a büntetőhatóság, a 
kormányzás tekintetét és hatályát épen ezen büntető ható
ság tartja fenn, s ha ezt el akarjuk húzni a kormánytól, 
oly erőtől fosztjuk meg, mely íentartására elkerüllietlenül 
szükséges; s ezen nézetekből kiindulva, az országos választ
mány szerkezetét pártolom.

Sáros megye követe Pillér László: Ezen büntetőtör
vénykönyvet a katonai személyekre is kiterjeszteni talán 
azért sem lehet, mert a polgári állástól eltérő viszonyoknál 
fogva a katonai törvényekre és azok alkalmazására is figye
lemmel kellett vala lennünk, tehát vagy azokat külön, de 
mégis összehangzólag, vagy ezeket együtt kidolgoznunk, mi 
ez ríttál nem történt; — de azért sem, mert ha az ország 
a most divatozó, de nyomasztó szállásolási systemát meg 
fogja változtatni és országszerte a laktanyázást fogadandja 
el, akkor — megvallom — nem tudom, miképen fog behat
hatni a polgári hatóság, hogy csak tudományt is vegyen 
az elkövetett bűntettekről? kérném, hogy valaki ezt fejtené 
meg nekem. Állításom igazságáról meg volt győződve az 
országos választmány is, mert javaslata kivételt tesz a kato
nai személyekre nézve; azért én az országos választmány 
szerkezetét pártolom.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: A katonaság, 
mely megyém kebelében fekszik, dicséretére legyen mondva, 
sok galibát nem okozott; hanem annál érzékenyebben ha
tottak küldőimre azon kicsapongások, melyek Temes megyé
ben és másutt e hazában történtek; és én tapasztalásból 
is mondhatom, hogy igen sajnos azon elkülönözés, melyet 
a katonai rend a polgári rendtől napról napra mindinkább 
kimutat, olyannyira, hogy már bízvást elmondhatjuk, hogy 
a katonaság Magyarországon status in sta tu ; hogy ennek 
mily károsak következései, bővebben fejtegetni sem idő,
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sem körülmények nem engedik. A büntetőtörvényekre nézve 
azt vélem, hogy egy hazának polgárait, ha vétenek, a tör
vény egyaránt sújtsa; valamint azokat, kik nem vétenek, 
egyaránt jutalmazza. Megvan a katonának fenyítőrendszere, 
és valahányszor mint katona vét, megfenyíttetik a katonai 
rendszer á lta l; de midőn mint polgár vét, kívánom, hogy 
se keményebben, se gyengébben ne hüntettessék, mint más 
akármely honpolgár; mert azon katona nem szűnt meg a 
hazának polgára lenni akkor, midőn az egyenruhát felöltötte; 
ennélfogva, miután részemről igazságosnak nem találom, 
hogy ugyanazon vétekért valaki, talán azért, mert atillában 
jár, keményebben vagy gyengébben biintettessék, mint az, 
ki tarka ruhát visel, — a kerületi szerkezetre szavazok.

Pozsonyi káptalan követe Jekelfalussy Vincze: Azon 
szempontból indulva ki, melyet Veszprém vármegye tisztelt 
követe említeni méltóztatott, midőn kívánta, hogy minden 
ember, rang-, sors-, osztály- és névkülönbség nélkül, a bün
tetés egyenlő súlya alá essék, mihelyt arra magát érdemessé 
tette, — mondom, ezen szempontból indulva ki, épen azt 
kívánom, hogy a katonai személy, kihágásaiért, katonai 
fenyíték alá tartozzék; mert nagyon félek tőle, hogy ép 
akkor, midőn a katonát a polgári hatóság fenyítéke alá 
szorítani kívánjuk, fogjuk felmenteni némely esetekben azon 
büntetéstől, melyet érdemelt. Általános nézeteim szerint egy 
vonal alá csak egyforma állású embereket lehet vonni; ha 
a polgári hatóságnak hatalmától függ egészen a katonai 
állapotnak minden viszonya, akkor kiterjesztheti arra min
den gondoskodását; de hányszor áll a katona a polgári 
hatóság minden hatalmán kívül?! Épen ez rettent el a 
kerületi végzéstől, mivel úgy találom, hogy sok esetekben 
a katonát a polgári hatóságnak büntetése utói nem érheti; 
mert azon különféle viszony, melyben a civilistával áll, 
azon változás, melyre neki magát minden perczben készen 
kell tartani, azon függés, melyben van, azon helyzetbe 
teendi őt, hogy a polgári hatóságnak, részint a vétkest 
kipuhatolni, részint vele személyesen úgy bánni, mint más 
polgári hatóság alá tartozó személylyel, nem lehet. Tisz-

1843-iki javaslatok. III. k. 9
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telem az emberi észnek azon véghetetlen hatalmát, melyet 
a lángerő benne teremteni tud, midőn a képzelet meze
jén oly eszméket bir alapítani, melyeket a természetben, 
a realitásban utolérni nem lehet, — ezek előttem olyanok, 
mint azon szép tervek, melyek papiroson varázsilag állanak, 
holott a kivitelben felakad az emberi elme, és akkor látta
tik észrevenni azt, mit az elragadtatásnak órájában nem 
is láthatott. — Az mondatott, hogy sok katonai kihágás 
tö rtén t; hisz ez épen mutatja azon térnek silányságát, me
lyen most az ország találná magát, és méltán hat reám 
elnök ő nagyméltósága bölcs figyelmeztetése, midőn azt 
mondja, hogy oly kihágásoknak megboszultatását máskép 
is lehet elérni, nem csak az által, ha a katonaságot ide 
kötjük. — Mondatott továbbá, hogy nem kell a katonai 
testületet a polgári testülettől annyira elkiilönözni; — úgy 
hiszem, t. KK. és JRJR., nem ez azon kapocs, mely a katonai 
testületet a hazához köti, t. i. hogy ki bünteti őt? — nem, 
t. KK. és KK., hanem látok a mostani institutiókban oly 
fejlődést a katonai statusra nézve, mely őt újabban is pol
gárrá tette, miután az örökös katonaság megszüntetett; ide 
fog járulni a nevelés műve, ez fogja a katonának szívébe 
önteni a honszeretetet, ez fogja őt a hon érdekével egybe
forrasztani, nem pedig a polgári hatóság alá vonása.

Fehér megye követe Sárközy Kázmér: A büntetőtör
vények czéljok- és foganatukra nézve személyes különbséget 
nem tehetnek, hanem tesznek általános szabályokat, azon 
vétkekre szolgálókat, melyek büntetés alá vétetnek; ezen 
tekintetből úgy hiszem, hogy minden esetre a büntetőtör
vényeket egyaránt kell kiterjeszteni a katonákra úgy, mint 
a polgárokra nézve, mihelyt a vétek szempontjából indulok 
ki. Azonban kénytelen vagyok elismerni, hogy a fegyelmi 
véteknek mineműsége könnyen fog zavarra alkalmat adni, 
kivált midőn ezen törvényczikkben e részben demarcatio- 
nalis linea nincsen; így magános nézetem szerint fegyelmi 
vétek lenne, midőn katona katona ellen követ el bűntettet; 
erre nézve nehézség nincsen, ez minden esetre katonai ható
ság alá tartozik; de midőn katona polgár ellen követ el
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bűntettet, legtöbb esetben, úgy hiszem, bár nem ismerem 
a katonai törvényeket, egyszersmind fegyelmi vétket követ 
el; mert legtöbb esetekben vétket nem követ el a nélkül, 
hogy egyszersmind fegyelmi büntetések alá ne vonathassák. 
Már ezen szempontból is a szerkezetet úgy, a mint van, 
utasításomnál fogva nem pártolhatom; hanem követve azon 
nézeteket, melyek utasításomban más bűntettekről kifejtve 
vágynak, kénytelen vagyok előadásomat oda pontosítani, hogy 
miután a különvélemény legközelebb áll az utasításomban 
kifejtett eszmékhez, azt pártolom; ha pedig kisebbségben 
maradnék, Pest és Somogy megye követei által kifejtett 
módosításokkal, ugyanazon különvéleményt pártolom.

Torna megye Mvete Soltész János: Mindazon okok 
között, melyek a törvényeknek a társasági czél elérésére 
hatását veszélyeztetik, legnagyobb befolyáséinak látom azon 
állapotkülönbséget, miszerint eddigelé meg szokott határoz- 
tatni: ki ellen mi eljárást kell követni, s ki ellen mely 
büntetést kelljen foganatba venni? Ezen különbséget te tt
legesen meg kell szüntetni; nem akarom, hogy midőn valaki 
biró ebbe állíttatik, az legyen az első kérdés: mily állapotú 
személy az ? és ennek következtében milyen legyen az eljárás, 
milyen a büntetés? — hanem azt akarom, hogy minden 
ember törvény előtt jövendőre egyenlő legyen. Nem tagadom 
azt, hogy az érdem a megkülönböztetést állapotjára nézve 
is megérdemli, mert az, ki a társaság czélját jobban elő
mozdítja, érdemes arra, hogy megkülönböztessék; de ki ellen
kezőleg cselekszik a társaság czéljával, ki a törvényeket 
megszegi s polgártársának jogait sérti, nem méltó a meg
különböztetésre, hanem arra, hogy — bármely sorsú polgár 
legyen is — azon vétekért ugyanazon büntetés alá vonassák. 
Ennélfogva kivánom, utasításomnál fogva is, hogy a polgári 
törvények és hatóságok által Ítéltessenek a katonai szemé
lyek is, kivéve a fegyelmi eseteket; s épen ezen állításom 
fölvilágosítására kivánom megmondani, hogy hol látom a 
határvonalt, mely a két résznek bíróságát egymástól elkülö- 
nözi; részemről úgy vélem, hogy a katonaság polgári bíróság 
által volna ítélendő akkor, ha polgári rendelkezések ellen
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bűnt követ e l; vagy pedig akkor, ha bár katonai rendelke
zések ellen követ el bűnt, de azt polgári egyén társaságá
ban teszi. Ezen módosítással járulok Pest megye követének 
előadásához.

Elnök (maradjon!): Jól van, maradjon! De azt kell 
fölvenni, hogy ez nagy és fontos munka, mely kellő meg
gondolást érdemel. Isten mentsen meg, hogy az utasításokat 
e részben kérdésbe venni akarnám. »Maradjon«-nal keresztül 
vinni mindent lehet; de a tanácskozás mindenkor czélra- 
vezetőbb. Méltóztassanak figyelemmel lenni azon fegyelmi 
viszonyokra : lehetséges lesz-e alkalmazásban a polgári tör
vény ? hogy p. o. emberek fognak gyilkoltatni: egyszer a 
gyilkosság fegyelmi eset lesz, máskor nem, s többször elő
fordul azon eset, melyet Pest megye követe és többen is 
hoztak elő. Azt lehetne talán tenni, mit Torna megye tisz
telt követe javaslott; de minden határozott vonal nélkül 
ezen határozatlan szót »fegyelem« mondani, igen bajos. I t t  
a dolog kivihetőségét és másodszor annak szükségességét 
kell tekintetbe venni. Szépek azon eszmék, melyek itt elő
adattak, hogy a katonaságnak nem lehet külön statusnak 
lenni; de az ember gyakorlati életben él s arra tekintve 
tapasztaljuk, hogy széles e világon ily kivétel nincsen; szám
talan törvényeket hozhatnék föl, melyekből kitetszenék, hogy 
a katonaságnak mindig más törvényei voltak. Bátor vagyok 
tehát a t. IIB.-nek inkább a különvéleménynek elfogadását 
ajánlani.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: A különvélemény 
igen határozatlan; mert ha az fogadtatnék el ezen törvény - 
czikknek sorai közé, merem mondani, épen akkor tartanék 
a zavaroktól, melyek azon határvonal húzásából, mely a 
katonai és polgári kar között létezik, erednének. Én a dolgot 
úgy fogom föl, hogy az oly esetek lehetetlenségét nem isme
rem ; nincs azon eset, melyet törvény által elhatározni ne 
lehetne, s szomorú dolog volna, ha a XIX-ik században, 
miután az alkotmányos életnek annyi példáját látjuk, any- 
nyira nem mehetett volna az emberi ész és akarat, hogy
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el ne tudna ilyeneket határozni, a nélkül, hogy abból leg
kisebb zavar és összeütközés is támadna. — Azt hallottam, 
hogy nem tudjuk, mi a fegyelem ? Elnök ő nagyméltósága 
előhozott egy esetet, mely vélekedésem szerint tisztán fe
gyelmi eset. A lázadás felebbvaló ellen történt, ez tehát 
subordinatióból származó bűn s így tisztán fegyelem alá 
esik; de elkövethet valaki fegyelmi és polgári bűnt is, pél
dául 8 órára kell otthon lenni a katonának és 10 órakor 
követett el bűn t; ekkor az által, hogy 10 órakor otthon 
nem volt, fegyelmi bűnbe esik; de miután későbben nagyobb 
bűnt követett el, a fegyelmi vétek, saját csekélysége által 
a másikhoz mérve, magában fog elenyészni. A statusnak 
legnagyobb szerencsétlenségei közé tartozik, hogy a személyek 
fölötti bíráskodások külön bírák által teljesíttetnek. Azon 
azonban — közbevetőleg — csodálkozom, hogy az egyházi 
rend, mely az egyházat közelebbről érdeklő ügyben hallga
tott, épen a katonai büntetés rendszere mellett szavát föl
emeli, midőn itt a törvényhozó test megállapítja, hogy a mi 
fegyelemre nem tartozik, polgári bíróság által Ítéltessék el. 
Mindenkinek szabadságában áll szólani, vagy nem szólani; 
de csodálkozom mégis, hogy midőn a halálos büntetésről 
folytak a viták, az egyházi rend, ezen legnemesebb feladásá
nak meg nem felelve, fel nem szólalt a mellett, hogy az 
egyházi férfiakat sem lehet más biró, mint az egyház által 
büntetni. — Ismétlem, hogy e dologban lehetetlenséget nem 
látok; mert a fegyelmi dolgok oly tiszták, hogy azokat pol
gári bűnnel összekeverni teljes lehetetlen. Az pedig, hogy 
a kapcsok, melyek a felsőség tekintélyét a katonák jólété
ben fentartják, varázserejükben legkevesebbé is tágulnának 
az által, ha a polgári bűnt polgári biró bünteti, — nem 
á ll; mert a fegyelmi áthágásokra vannak a legsúlyosabb 
büntetések kiszabva; azok sokkal súlyosabbak, mint azon 
büntetések, melyek a polgári bűnt elkövetőket érik. — Az 
mondatott, hogy egyetlenegy status sincs Európában, hol 
a katona polgári bűnért polgári biró által büntettetnék. 
Ha mindjárt ez így volna is, noha a continensen tudnék 
ellenkező példát mutatni, de mondom és hiszem, hogy ha 
szinte más statusokban hasonló példák nem volnának is.
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ez bennünket el nem fogna ijeszteni azon nagy elvnek ki
mondásától, mely mindennek alapja : hogy mindenkinek 
bírája és törvénye egy legyen. Ha eddig nincs példa, meg 
kell próbálni a dolgot; ne féljünk tőle. Ha ezen törvény- 
könyv ex professo nem tárgyaltatnék, nem törődném vele; 
de miután elvekről van a szó, melyeket törvényhozónak 
sérteni nem szabad, ki kell mondani, hogy a közönséges 
szabály alól kivéve senki sincsen, ki a polgári társasághoz 
tartozik; már pedig a katona, kit az ország ád, azért, mert 
formaruhát öltött magára, meg nem szűnt polgár lenni- 
Igaz az, mit a pozsonyi káptalan követe mondott, hogy 
nálunk az örökös katonaság megszűnt, és hogy az által a 
katonai rend egy kissé a polgári statushoz közeledett; de 
annyira van az másrészről még most is elszigetelve a 
polgári statustól, hogy minden úton-módon tanúsítani kell 
a törvényhozónak ellenkező nézetét, és e czélra legyen szinte 
eszköz az is, hogy a katona a polgári hatóságot, fegyelmi 
eseteken kivül, elismerve, tudja egyszersmind azt, hogy nem 
szűnt meg polgár lenni. — A szerkezetet pártolom.

Elnök: E  részben, mit követ úr beszédének végén 
mondott, sokat lehetne mondani. Különfélék a tanok, én 
bármely tannak bátran szemébe nézek, és azért, hogy új, 
hogy divatos, ha jónak nem tartom, nem csodálom, s el sem 
fogadom. Tudom én is azt, hogy a katonaság, ha úgy te t
szik, némi tekintetben »status in statu«; de azt tartom, 
hogy a polgári társaság czéljának elérésére különféle ágen
sekre van szükségünk, s ha ezen ágensek közűi a maga 
kötelességét mindegyik szabadon teljesíti, annál hamarabb 
éretik el a czél. Ha áll az, hogy állandó katonaságnak kell 
lenni, azt azon idő alatt, míg katona lesz, csak a katonai 
törvény és fenyíték tudja czéljának megfelelővé tenni. — 
Újabban ajánlom a t. RR.-nek a különvéleményt és azt, 
mit Veszprém megye követe mondott. — Végre azzal végzem 
beszédemet: »ego nullius juro in verba magistri«. Én azon 
tant fogadom el, melyet hazám körülményeire nézve legalkal- 
mazhatóbbnak találok.
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Temes megye követe Vukovics Szábbás: Méltóztatott 
nagyméltóságod Biliar megye követének beszédére azt jegyezni 
meg, mikép a czél, melyet ő kívánt beszédében kijelölni, ezen 
törvényben eléretnék akkor is, ha Veszprém megye tisztelt 
követének indítványa elfogadtatnék, mely szerint a katonaság 
csak azon esetekben ítéltethessék polgári törvények szerint, 
midőn polgári személy és vagyon ellen követ el vétkes tényt; 
de akkor is — mint mondá — saját bírósága által. Azt 
tartom, a czél nincs elérve az által, ha tudjuk, ki Ítél? — 
hanem tudni kell, mily külső formák közt és mikép ítél a 
biró? Azt hiszem, hogy a személy- és vagyonbeli biztosság 
csak úgy éretik el, ha nyilvánossággal van összekötve min
den itélőszéknek eljárása, mely elvet ezen büntetőtörvény- 
könyv is magában foglalja; -— de hogy állnak jelenleg azon 
ítéletek, melyek katonai kihágások fölött tartatnak ? — Sem 
azt nem tudom, mikép ítélnek, sem azt, mi az eljárásnak 
végső eredménye ? Azt tartom, hogy akkor is úgy volna ez; 
— de különben is hogy lehet kívánni, hogy a katonaság 
tanulja a törvényt? — már pedig ha úgy lenne, mint elnök 
ő nagyméltósága ajánlotta, akkor egyik föltételül azt is ki 
kell kötni, hogy a katonai bíróság tudja a törvényt; ezt 
pedig tisztnek nem kötelessége érteni, hanem annak szorosan 
engedelmeskedni; mert ő nem egyéb, mint a hatalomnak 
szolgája, nem pedig különálló hatalom. Mi azt illeti, hogy 
most a katonaság jobban simul a polgári osztályhoz és hogy 
nem sokára a súrlódások egészen meg fognak szűnni: ennek 
jeleit nem látom; sőt azt tartom, hogy a katonaság állása 
most is jobban hasonlít oly hadsereghez, melyet egy győző 
hatalom vezetett az országba, mint olyanhoz, mely arra van 
rendelve, hogy őrizze az ország bátorságát és hatalomkara 
legyen a törvényt teljesítő hatóságnak. — Azon észrevétele 
sem áll elnök ő nagyméltóságának, miszerint az eddigi tör
vények is mindenkor megkülönböztették a katonai tettek 
fölötti bíróságot a polgáritól; mert világosan fenn van az 
1723 : XI. tv.-czikkben tartva az 1655 : Y II. tv.-czikk, mely 
azt mondja, hogy a katonaság minden nem-katonai bűn
tettekben alá van vetve a polgári hatóságnak. — Mi illeti 
a »fegyelem« kifejezésnek magyarázatát, annak, vélekedésem
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szerint, egyáltalában más értelme nem is lehet, mint az, 
mit, Bihar megye körete neki adott; mert természetes, hogy 
mikor a hadi törvény rendelkezése alá eső bűntetteket kö
vetnek el, akár katonai hatóság ellen, akár magok közt, 
ezentúl is úgy fognak büntetteni, mint eddig, t. i. a hadi 
törvények szerint és e tekintetben nincs is szükség ily tör
vényre ; mert a katonaságnak bírósága egymás irányában 
biztosítva van; de nincsen biztosítva a polgári osztálynak 
bírósága a katonaság irányában, — e tekintetben a katonai 
bíróság úgy ítél, mint a dolgot az auditor magyarázgatja; 
és így, ha csakugyan czélt akarnak érni, s a büntetőtörvény- 
könyv jótékonyságát e részben is emelni, világosan ki kell 
tenni, hogy a polgárság mind azokban, melyekben sértetni 
fog a katonák által, hazai törvények szerint fog elégtételt 
nyerni; — ennélfogva pártolom a kerületi szerkezetet.

Nagyváradi káptalan Tcövete Fogarassy Mihály: Midőn 
felszólalásunk oda magyaráztatik, hogy azt csupán önérde
künkből tettük volna: megengedik a t. IMI., hogy Bihar 
megye követének azon előadására, s egyszersmind arra nézve 
is, hogy mi a halálos büntetés eltörlesztése alkalmával szót 
nem emeltünk, — észrevételemet megtehessem. Igaz, hogy 
a tárgy, melyhez most szólok, magában az egyház állásával 
és az egyháziak büntetésének tervezetével szoros kapcsolat
ban á ll; de ebből teljességgel nem következtethetni azt, 
hogy akkor, midőn mi oly dologhoz szólunk, melynek fon
tossága a legerősebb okokkal támogatható, ezt csupán ön
érdekünkből teszszük; és valóban nem is ez okból nyilatkoz
tunk így; mert tudjuk azt, hogy a katonai hatóság támo
gatása által igen keveset hathatunk önérdekünknek támo
gatására, mely nem sokára tanácskozás alá fog következni. 
— A mi a másodikat ileti, t. i. hogy a halálos büntetések 
eltörlése alkalmával fel nem szólaltunk: erre azon meg
jegyzésem van, hogy mi azon szép eszméket, azon szép beszé
deket, melyek itt a halálos büntetés eltörlése mellett tar
tattak, — örömmel hallgattuk, és kívántuk is magunkban, 
hogy minél előbb jöjjön azon idő, melyben a halálos bün
tetés az országban végkép megszüntethessék; de méltóztas-
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sanak a t. UR. azt meggondolni, hogy azon kérdésre nézve 
állásunk különös, midőn e kettőről van szó: megtartassék-e 
a halálos büntetés, vagy eltöröltessék? — a pap, állása sze
rint, nem is szavazhat, hogy a halálos büntetés megtartassák, 
hanem tiszti kötelessége őt arra készteti, hogy annak eltör
lése mellett szóljon, ha szól, azért, mert papi hivatalánál 
fogva ellenkezőt nem is mondhat. Ez volt egyedüli oka, 
miért közülünk senki föl nem szólalt azon tárgy mellett, 
melyet mindenki magában örömest pártolt.

ElnöTc: Azt tartom, hogy a főtisztelendő urak, ha 
magok érdekében szólották, jól tették, — kiki a maga érde
kében legjobban tud szólani; s így e tekintetben az egyházi 
rendet szemrehányás nem illetheti. Én is sokszor magam 
érdekében szólok, ha azt veszélyeztetve látom. — Mi azk. 
illeti, hogy miért nem szólott az egyházi rend, midőn a 
halálos büntetésről volt a szó? — szólni vagy nem szólni 
ismét mindenkinek szabadságához tartozik s e részben senkit 
feleletre vonni nem lehet. Ezért kérem a főtisztelendő ura
kat: arra nézve, mi a kerületi ülésben történt, most ne 
folytassák a tanácskozást, különösen oly dologban, mely ide 
nem tartozik.

Veszprémi káptalan követe Bezerédy Miklós: Bihar 
megye tisztelt követe azon csodálkozik, hogy a halálos bün
tetés eltörléséhez miért nem szólottunk ? — én tehát meg
mondom igazi okát. Emlékeztetem Bihar megye érdemes 
követét és a t. RR.-et, hogy midőn a vallás tárgyában, mely 
csakugyan a mi érdekünk, felszólaltunk, mily ingerültség 
tám adt; és így megemlékeztünk, hogy ha a vallás ügyében, 
melyben szólani kötelességünk, Bihar megye nagyérdemű 
követe annyira megrovott, ha oly tárgyban, mely bennünket 
nem érdekel, szólalnánk föl, még inkább meg fognánk ro
vatni. — Továbbá Bihar megye követe azt mondá, hogy 
semmi sem lehetetlen, hogy a törvényben a fegyelmi eseteket 
tisztán meghatározni lehet. Azon örvendek, ha Bihar megye 
tisztelt követe oly szerencsés, hogy semmit sem tart lehe
tetlennek ; de kérdem: nem tartozik-e a lehetetlenségek
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sorába azon egyes eseteket, melyeknek nagy lajstromit elő
adhatnám, meghatározni? — azt tartom, hogy igen, s azért 
az országos választmány szerkezetét pártolom. (Maradjon!)

Elnök: Úgy látom, a t. Bit. többsége a kerületi szer
kezet mellett marad. — Most következik a 2-ik §. utolsó 
része, mely így szól: »Az egyházi személyek csak az egyházi 
fegyelemre nézve tartoznak saját külön törvényeik alá és 
minden bűntettek vagy egyéb kihágások miatt ezen törvény- 
könyv szerint fognak büntettetni.« — I tt  kétség sem lehet, 
hogy törvényváltoztatásról van szó; mert méltóztatnak a 
t. EB. tudni, hogy kivevén egy-két esetet, a papságnak 
különös fóruma és törvényhatósága van. Azon elvek, melyek 
a katonaság részéről általam fölhozattak a fegyelmi esetek 
elkiilönzésére nézve, még inkább állanak itt, mint a katona
ságnál, s ha a törvényeket — mint előrebocsátám — a körül
ményekhez képest akarjuk hozni, meg kell vallani, hogy igen 
ritka példák vannak, hogy a kathol. egyházi rend vétkes 
kihágásokat követne el. Egész Európában minden statisz
tikai adatok szerint nincsen egy felekezet is, melyben keve
sebb bűnök követtetnének el, mint a papi statusban; és 
így ennek inneni kihagyása különös zavart az országra nézve 
tenni nem fog. De van még egy nagy tekintet, t. i. hogy 
miután a vallás a társaságos életnek alapját teszi, a vallás
nak szolgáit is tiszteletben és becsületben kell tartani. Jól 
tudom, erre az fog mondatni, hogy azért, mivel a papság 
polgári bíróság alá jő, tiszteletlenséggel iránta nem visel
tetünk. Müveit emberekről nem szólok i t t ; de a néptömegnél 
a papi tekintetnek legkisebb megsértése nagy benyomást 
tesz; ha fölteszem a pap elfogatik, mi sokszor félreértésből 
is megtörténhetik, s e törvény értelménél fogva nem úgy 
bánnak vele mint eddig, ez a nép előtt azon tekintélyt, 
melylyel a papság iránt most viseltetik, csökkenteni fogja. 
Több okokon kívül, melyek itt felhozatnak, csak azon egyet 
ismétlem még, hogy valóban 1-ör a törvényeknek e részbeni 
megsértése a kathol. clerus részéről igen ritkán történik;
2- o r : hogy ezt elhatározni a clerus tekintélyének ártalmas;
3- o r : hogy itt törvényváltoztatásról van szó, következéskép
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én e tekintetben a t. RR.-nek a régi mellett maradást 
javaslom.

Esztergomi föicáptalan követe káró Rudnyánszky Sá
muel : Midőn e tárgy fölött bátor vagyok küldő káptalanom 
világos utasítását előadni, csak követi kötelességemnek aka
rok megfelelni. Küldő káptalanom az egyházi rendet a »fori 
privilégium« birtokában meghagyatni óhajtja. — Mind azok, 
mik ezen privilégium védelmére szolgálhatnak, az országos 
munkálathoz kapcsolt különvéleményben bőven, terjedelmesen 
és ■— a mint meg vagyok győződve —• alaposan le vannak 
téve; azok után, mik ott foglaltatnak, újabb okokat fel
találni reám nézve nehéz, — a t. IlH.-re nézve csak terhes 
lenne; engedjenek meg azonban a t. KK. és RR., hogy egy 
pár rövid észrevételt tehessek; nem újak ezek, de mégis 
olyanok, melyek reám nézve különösen hatnak, és a t. KK. 
és RR. törvényhozói figyelmét megérdemlik; ezeket sem 
azért hozom fel, mintha Ígérhetném magamnak, hogy azok 
a t. KK. és RR.-re meggyőzőleg fognak befolyni, — a minapi 
kerületi tanácskozások eredménye e reménynyel nem biztat
hat ; de állásomnál fogva köteles vagyok vele, hogy ne csak 
utasításomat, hanem annak gyámokait is hozzam fel. — 
Valamennyi törvényeink közt legnagyobb fontosságúaknak 
tekintetnek nálunk a békekötések, — úgy is kell; sok nyo
mornak és ínségnek vetettek azok véget, s millió honfiak 
legszentebb jogait biztosították; úgyde azokban — különö
sen a bécsiben — a szentszékek hatósága, mint azelőtt is, 
akkor is volt, továbká fenn vagyon tartva; minthogy tehát 
— a mint a különvéleményben felhozatott, a törvények és 
gyakorlat mutatják — a clerus bűntettei a szentszék bíró
sága alá tartoztak, következik: hogy a privilégiumot eltörölni 
nem lehet a nélkül, hogy a békekötés egyik pontja ne sér
tessék. — Továbbá kétségtelenül igaz az, hogy a javaslót! 
polgári nyilvános eljárás és büntetés mellett a clerus gyak
ran két úton, mindenkor pedig a világiaknál súlyosabban 
fog biintettetni; az első azért, mert mivel minden bűn által 
az egyházi fegyelem is áthágatik, némely bűntettek eseteiben 
a papot a codex-szabta büntetésen kívül még censura, fel-
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fiiggesztés s egyéb fegyelmi büntetések várják; — a másik 
azért, mert a nyilvános eljárás mellett a vétkes pap tette 
közhírré lévén téve, ő maga pedig maggyalázva, többé vala
mely tisztességes szolgálatra, papi hivatal folytatására nem 
igen számolhat. — Ezen nézeteknél fogva óhajtja káptala
nom a privilégium forit megtartatni. Kérem igazolásom 
végett nyilatkozatomat a naplókönyvbe beigtattatni.

Mosony megye követe Kroner Lajos: Engedjék meg 
kegyesen a t. KK. és RR., hogy e tárgyban is nézeteimet 
előadhassam. Valamint a katonákra nézve kívántam, hogy 
saját hatóságuk bíráskodása alatt maradjanak: úgyszintén 
kiterjed e kívánságom az egyháziakra is. Az okok, melyek 
a kérdéses ügy feletti védelmül a különvéleményben fel
hozattak, oly nyomósak, hogy azokhoz újakat adni és fel
hozni már nem lehet; fölösleges is oly jog védelmét hajdani 
oklevelekből meríteni, melylyel a magyar clerust honi tör
vényeink felruházták, s melynek ő nemzeti alkotmányunk 
zsenge korától szakadatlan birtokában volt; — miután az 
egyházi rendnek honunkban kilenczszázados gyakorlat által 
is szentesített kiváltsága, melyet a nagyméltóságú országos 
választmány megszüntetendőnek tart, — királyi szabadíté- 
kokon, törvényeinken, békekötéseken, legfelsőbb rendeleteken 
és törvényszékeink ítéletein nyugszik, — miután a püspökök 
eddig is, a halált megérdemlő vétkeket kivéve, minden bűn
te tt fölött bíráskodhattak s oly papi egyéneket, kik állásukat 
és magas rendeltetésűket feledve, bűntettekre vetemedtek, 
mindenkor érdemök szerint megfenyítették s így lélekisme- 
retüktől is ösztönözve, híven gyakorlák eddig papjaik iránt 
törvényadta fenyítőjogukat: e szerint az egyházbelinek bűn
tette soha büntetlenül nem is maradt; miért ok sincsen, 
miért kellene az egyházi rendet ebbeli jogától megfosztani ? - 
miután továbbá a hon és egyesek érdekében csak az fekszik, 
hogy a bűntettes érdeme szerint lakoljon és fenyítése által 
okulva javuljon, ezen czél pedig az egyháziakra nézve ezentúl 
is el leszen érve, ha büntetésük a polgári törvényekhez képest 
fog kiszabatni, ha a püspöki fenyíték körül hazánkban levő 
egyháziakra felsőbb helyrőli felügyelet lészen és általában
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elfogadtatik ezekre nézve azon eljárás, melyet az e tárgy- 
báni különvélemény javai, — mondom, el lészen érve a czél, 
a nélkül, bogy az egyházi rendet eddig gyakorlott e részbeni 
jogaitól megfosztani kelljen. — Miután végre sem a papi 
rend állásával, sem a religio érdekével nem egyeztethető, 
hogy a papi személyek, minden általok elkövethető kisebb 
bűn eseteiben is, a polgári büntetőhatóság bíráskodása alá 
tartozzanak; mert ebből mi fog történni ? — ha a pap csak 
gyanúból is akármely csekély dologban bűnnyomozás vagy 
perbefogás alá esik, — ha utóbb ártatlansága kitünendnék 
is, tisztelete és bizodalma híveinél már csökkenne; ha pedig 
még egy pár napi nyilvános börtönözéssel fenyíttetik, hívei 
között többé meg nem maradhat, beneficiumát ott hagyni 
kényteleníttetik; s így mint áldozópap minden más kereset 
módjától megfosztva lévén, utóbb is csak a status terhére 
esik, — a hol eddig az egyházbeli hason bűnért a püspöki 
fenyítékházban minden botránynak elkerülése mellett még 
szigorúbban megbüntettetett; mindezeknél fogva — az egy
házi rend és religio tekintélyének fentartását, mely a status
nak különös érdekében fekszik, tekintetbe vévén — kívá
nom, hogy az egyházi személyekre nézve ezután is a püspöki 
hatóság büntetőjoga fenmaradjon, és így nem pártolom a 
redactiót.

Kalocsai föMptalan követe Szathmáry Antal: Szent 
Istvántól kezdve e jelen ideig számtalan törvények, fejedelmi 
diplomák, a bécsi és linczi békekötés, királyi koronázási 
eskük biztosították a magyarországi clerusnak szakadatlan 
gyakorlattal birt fori privilégiumát; már pedig az ily kivált
ságokat megtartani rendeli a törvény, nevezetesen az 1554: 
X I . : »liberates et privilegia omnium ordinum et statuum, 
— — aliaeque quaevis immunitates et praerogativae sta
tuum observetur«; — az 1557: X . : »sicut privilegia et 
libertates omnium regnicolarum observari et inviolata esse 
debent: ita etiam libertates et immunitates privilegiaque 
ecclesiastica ab omnibus in violabili ter observentur«; — ily 
értelemben szól az 1723: III. törvény is. Minthogy tehát 
ősi alkotmányunkkal egykgrú törvényeink erejénél fogva a



1 4 2 ORSZÁGOS ÜLÉSEK.

magyarországi clerus tulajdon egyházi bíróság alatt, egyházi 
törvényei szerint ítélte és fenyítette az egyházi személyek 
bűntetteit, kivevén a felségsértési, világos hívtelenségi, szánt
szándékos gyilkossági és rahlási eseteket, a mint ezeket a 
II. rész 44. czíme előadja, — ennélfogva törvényengedte 
privilégiumát, melynek eltörlésére az egyházi rend okot nem 
adott s melynek eltörlése káros következésű lenne, továbbá 
is meghagyatni kívánom; a 2-ik §. 4-ik pontja ellen szava
zok és a bölcs, kimerítő különvéleményt, melyhez semmit 
sem adhatok, elfogadom.

Veszprém megye követe Sebestyén Gábor: Az előbb, 
midőn a katonák elitéltetéséről volt szó, azon elvből indul
tam ki, hogy a katonai bíráskodást, mint külön hatóságot, 
tisztelem s fentartatni is kívánom. Elvileg szólva a jelen 
tárgyhoz, most sem mondhatnék mást, mint hogy midőn az 
egyházi rend maga is külön jurisdictiót gyakorol, a bírás
kodás maradjon meg ugyan nála, hanem bűnhődő egyéneire 
nézve ezen büntetőrendszer szerint hozassák általa az Ítélet. — 
Elvileg ezt kellene mondanom; de előttem a nagytiszteletű 
clerus más helyzetben van, mint a katonai status. Az egy
házi rend, vallásos szelídségénél, ezen veleszületett tulajdo
nánál, azon viszonynál, melyben híveivel áll, sajátságos hiva
tásánál, miszerint leginkább lelki dogokkal foglalatoskodik, 
szóval: egész állásánál fogva, magasabb szempontból tekin
tendő, mintsem hogy az úgynevezett szentszék criminalis 
székké alakulhasson át. — Már Plato mondja, hogy: »azon 
királyok, kik egyszersmind főpapok, életvesztő, számkivető 
vagy fogságra kárhoztató ítéleteknél nem lehetnek jelen«. — 
És ezen pontból indulva ki, nem tudom megegyeztetni állá
sukkal az ily criminalékkal való bibelődést. — Mi magános 
meggyőződésemet illeti: a kisebb bűnökre nézve meghagy
nám az egyházi bíráskodást, tekintvén az egyházi rendek 
méltóságát, miszerint holmi kisebb bűnökért nem kívánnám 
mindjárt közbotránynak kitétetni. De ki határozza meg 
azon demarcationalis lineát, mely megkülönbözteti a kisebb 
bűnt a nagyobbtól? — Magános« nézetem szerint még arra 
is hajlandó volnék, miszerint nem lévén lehetetlen, hogy az
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egyházi személy méltatlan váddal vádoltatnék s ekképen 
mások gyűlölségének tétetnék ki, utóbb azonban kitüntetné 
tiszta ártatlanságát, — ily esetben kímélést érdemelne sze
mélye, s óhajtanám, hogy ily esetben nála lenne a bíróság 
annak megítélésére nézve, hogy azon pap bűnös-e vagy nem ? 
mint a perjurii esetekben ad cognoscendum delictum a 
szentszék előtt foly a per, a büntetés kimondása végett 
pedig a királyi tábla előtt. — Ezek magános nézeteim lévén, 
nem akarok a dolog mélyébe ezúttal ereszkedni; de miután 
az esztergomi főkáptalan és utána szólott kalocsai káptalan 
követei úgy nyilatkoztatták ki magokat, hogy teljes kiterje
désében pártolják azon különvéleményt, mely itt ’///. alatt 
van, s midőn az ott előszámlált okokat oly kimerítőknek 
tartják, hogy azok által teljesen kivíva lenni látják a pri
vilégium forit, — engedjék meg a t. KK. és ER., hogy 
— miután ezen különvélemény itt nyomtatásban már meg
jelent és benne az egyházi rend némi achillest talál — reá 
némely észrevételt tegyek. — Itt az elején mindjárt ez mon
datik: »Azon fontos szabadíték eltörlése forog itt fenn, 
melylyel a magyar clerus az egyházi törvények, felséges 
koronás fejedelmeink privüegialis levelei, honi törvényeink, 
a legfelsőbb rendeletek biztosító szabályainál és törvény
székeink ítéleteinél fogva, alkotmányunk kezdete óta min
denkor élt.« íme, öt rendbeli alap számláltatik itt elő; 
nézetem szerint pedig mindezen öt rendbeli alap egészen más 
formát vesz magára. — Hogy röviden végigfusssak ra jtok : 
első hivatkozás tétetik az egyházi törvényekre, s mindjárt 
legelsőbben is Szent Pálnak 1. Kor. Y I . : 1—6. versei van
nak idézve. Erre nézve az az észrevételem, hogy a híveknek 
a pogány biró előtt való megitéltetését senki az apostolok 
között méltóbban nem neheztelő s méltóbban ki nem fakadt 
idegen és világi bírák ellen, mint Sz. Pál; mert épen ő 
mondja 2. Kor. X I: 24: »a zsidóktól ötször szenvedtem 
negyven-negyven csapást egy-egy híján« ; és így, noha eleget 
protestált, hogy ő római polgár, de mind e mellett maga is 
áldozata lévén a polgári büntetőítéleteknek, nem csoda, ha 
tőle híveit megóvni kívánta; mindazáltal tudnék idézni Szent 
Pál apostol leveleiből több ide alkalmazható helyeket, így
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például mit a rómaiakhoz írt X I I I :  1—3: »minden lélek 
a felső hatalmasságoknak engedelmes legyen; mert nincsen 
hatalmasság, ha nem Istentől; és a mely hatalmasságok 
vannak, Istentől rendeltettek. Azért valaki ellene támad a 
hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik 
pedig ellene támadnak, önmagok büntetést szereznek magok
nak ; mert a fejedelmek nem a jót cselekedő Jenek, hanem, a 
gonoszoknak vannak rettegésökre«. — És Titushoz írt levele 
I I I :  1-ben ezt mondja: »Intsed őket, hogy a fejedelemsé
geknek és hatalmasságoknak alájok vessék magokat, hogy 
engedelmesek légyenek.« Tovább megyek a canonra, mivel 
canon is vagyon felhozva. Nem akarom ugyan elősorolni 
mindazon canonokat, melyekre itt hivatkozhatnám, de mi
után itt némelyek megemlíttettek, nem tehetem, hogy én is 
meg ne említsem az I-ső nicaeai zsinatnak, mely 325. esz
tendőben tartatott, 2-ik canonát, mely »azokat, kik valamely 
bűnbe estek, minden eklézsiái hivatalra tehetetleneknek 
Ítéli«. Ennyit elég legyen mondani az egyházi törvényekre 
nézve. — Hivatkozás történik továbbá a különvéleményben 
egy nevezetes privilégiumra, mely I I  Andrástól adatott ki. 
Említtetik, bogy ugyanezen király adta ki a magyar nemes
ségnek az aurea bullát 1222-ik évről; de adott az egyházi 
rendnek is egy oly privilégiumot, melyben világosan ki van 
téve, hogy az egyházi rend minden ügyeiben maga birás- 
kodhatik és maga hozhat jószágaira nézve is Ítéletet. Erre 
nézve azonban szabad legyen a t. KK. és Hit.-nek egy 
körülményes felvilágosítással szolgálnom, hogy t. i. II. András, 
ki a Szentföldre is oda lévén — honnan Jeruzsálemi András 
nevezetét nyerte — mily állapotban adta ki ezen iratot ? a 
legkényszerítettebb állapotban, mert ő egyházi tilalom alatt 
volt s addig föl sem oldoztatott az interdictum alól, míg 
az egyházi rendnek, mind jövedelemre, mind bíráskodási 
hatóságra nézve, több kedvezményeket nem adott, s így oly 
privilégiumra, melyet kényszerített állapotban adott ki, néze
tem szerint hivatkozni nem lehet. Engedjék meg a t. KK. 
és RR., hogy ezen állításomat diplomatice bebizonyítsam, 
miszerint a legnagyobb magyar diplomata: Kovachichnak 
ez értelemben írt néhány sorait fölolvashassam. Magának
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herczeg Batthyány prímásnak van szentelve ily czímű mun
kája: »Supplementum ad Vestigia comitiorum«, melyben 
(Tom. I. pag. 220.) azt mondja: »Notum est, ad quam duras 
conditiones Gregorius IX . per Jacobum Praenestinum nun- 
cium suum Andreám II. 1233. adegerit. Non enim prius 
a lato per archiepiscopum strigoniensem interdicto absolutus 
fuit Andreas rex, quam post concessos ecclesiis, cum detri
mento proventuum regalium, omnigenos, quoad usum salis 
favores, et dilatatam fori spiritualis jurisdictionem. Parum
que aberat, quin status ecclesiasticus hac occasione reipsa 
pervicerit, ut de ipsis ecclesiasticorum bonis nonnisi coram 
foro spirituali cognosci possit.« — A különvéleményben is 
épen ezen Jahab püspök említtetik, helyén látom tehát ezen 
diplomatikus adatot felidézni s illő figyelem alá vétetni. — 
Annakutána azon különvéleményben előszámláltatnak több 
törvények, melyek ezen különvéleményt secundálják ; először 
is felhozatik Sz. István II. könyvének 2-ik fejezete, melyben 
mondatik : »ut Episcopi habeant potestatem res ecclesiasticas 
providere, regere, et gubernare, atque dispensare secundum 
canonum auctoritatem«. — És innen azon következés téte
tik, hogy ez által meg van állapítva honunkban az egyházi 
személyekre nézve a püspököknek fenyítékbeli joga. De én 
nem tudom, hogyan következtethetik azt ezen törvényből? 
Ezen törvényben ugyanis monda tik : »res ecclesiasticas pro
videre«, tehát a törvény res ecclesiasticákról szól, az egyházi 
személy pedig nem »res«, hanem »persona ecclesiastica«, és 
így azon törvényt, mely dologról szól, személyre alkalmazni 
nem lehet. Felhozatik Werbőczy hármas törvénykönyve II. 
részének 44. czíme, melyben azt mondja : »in quibus etiam 
contra spirituales et ecclesiasticas personas, ultra amissionem 
patrimoniorum et beneficiorum ipsorum, capitalis sententia, 
decernitur, in casibus criminis laesae majestatis, manifestae 
notae infidelitatis, et voluntarii et deliberati homicidii, et 
latrocinii«. Ezen törvény nem jurisdictiókról szól, nincsen 
abban szó arról, hogy hol Ítéltessenek el az ily eseteket 
elkövető egyházi személyek ? hanem csak azt emeli ki a tör
vény : melyek azon esetek, hol az egyházi személyek halállal 
biintettetnek? de arról, hogy ki ítélje el őket? mint a

1843-iki javaslatok. III. k. 10
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különvélemény e törvényből következtetni akarná, nem szól ; 
sőt maga Mosóczy ezen megjegyzést teszi utána: »Plures 
sunt casus, <]uam lii trés, propter quos clericus de jure 
canonico degradari debet. Quoties autem jura nostra poe
nam corporalem clerico infligendam statuunt, semper intel- 
ligenda sunt »praemissa degradatione«, per quam scilicet 
clericus statu suo, privilegio fori et canonis caeterisque sais 
praerogativis spoliatur. «

Számos boni törvények is vannak a különvéleményben 
felidézve, melyek valóban figyelmet érdemelnek : de nyíltan 
ki kell mondanom, bogy számos honi törvények el is vannak 
hallgatva mind a régi, mind a közép, mind az újabb időkből.

Engedjék meg a t. IvK. és EB,., hogy miután ezen 
különvélemény már itt áll, legalább én is néhány honi tör- 
vényczikket fölhozhassak. Mindjárt S'z. László. I. könyvének 
2-ik fejezetében, azon különös törvényt hozza — mit csak 
deákul mondok el — »si quis presbyter ancillam suam 
uxoris in locum sibi associaverit, vendat, et si noluerit, 
venundetur, et pretium ejus ad episcopum transferatur«. 
Ez igen nagy büntetés, melyről Katona, azon hires histo
rikus, ki egyszersmind kanonok volt, ily czíniű munkájában : 
»Historia critica regum Hungáriáé stirpis Arpadianae« — 
(Tom. IL  pag. 573.) azt mondja: »grandi sceleri grandis 
poena respondebat«; — »quare — úgymond továbbá az 
574-ik lapon — bene S. Ladislaus adeo severam ad casti
gandum inter presbyterum, et ancillam irritum alioquin 
matrimonium poenam constituit«. Es hogy mit tesz ezen 
kifejezés : »venundetur«, magyarázza a következő, általadása 
a személy árának, midőn t. i, mondatik: »et pretium ejus 
ad episcopum transferatur«. Továbbá Sz. László I. könyvé
nek 4-ik fejezetében mondatik : »Si quis episcopus aut archi- 
episcopus ab illicitis conjugiis separari nolenti, spreto syno- 
dali decreto, aut consilium et concessum praebuerit, aut ei 
ecclesiam dederit, aut aliquid, quod ad ordinem pertinet, 
agere permiserit, a rege et coëpiscopis suis, secundum quod 
rationabile videtur, is dijudicetur.« — így tehát a világi 
hatalom, t. i. az akkori fejedelem is részt vett az elítélés
ben. Ugyancsak Szent László, I. könyvének 12-ik fejezetében,
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mondja: »Si presbyter aut clericus diebus festivitatum véna- 
tus fuerit, ab or dine descendat usque ad satisfactionem.« 
És épen ezen szavak: »ab ordine descendat usque ad satis
factionem« azt teszik, hogy papságát elhagyni tartozzék, 
míg a világi hatalom büntetését rá rovandja és ő azt kiál- 
landja. Ez még világosabban tétetik ki Sz. László II. köny
vének 13-ik fejezetében, hol mondatik: »Ordo clericalis si 
anserem, vei gallinam, aut poma, vei his similia furatus 
fuerit, scopis tantum a magistris corrigatur; séd quod furatus 
est, restituat; május si his furatus fuerit, ab episcopo suo 
degradetur, et judicio vulgari damnetur.« Ezen kifejezés 
által és a la tt: »judicio vulgari damnetur« — kérdem - 
váljon értethetik-e a szentszék? azt tartom: nem, semmi
képen sem; hanem az alatt egyenesen és kirekesztőleg a 
polgári büntetőtörvényszéket kell érteni. Ugyancsak Szent 
László III. könyvének 15-ik fejezetében világos szavakkal 
rendeltetik: »Quicunque regis et princípium decreta frege- 
rit, secundum voluntatem regis dijudicetur.« Mátyás király 
YI. decretumának 21-ik czikke így vagyon: »exemptiones, 
diversis personis a judicatu comitum et aliorum judicum 
ordinariorum indultáé invigorosae habeantur, et nulláé sint.« 
így Ulászló YI. decretumának 8-ik czikke, így Werbőczy 
hármaskönyve I. részének 2-ik — és II. részének 5-ik és 
44-ik czímei elég világosan rendelkeznek; így -— hogy töb
beket elhallgassak — az 1647-ik évi 16-ik törvénynek 10-ik 
és 11-ik §-ai ezt mondják: »unó enim ac eodem juridico 
processu, una eademque lege ac consvetudine, universis SS. 
et OO.-bus utendum est. Exceptis quibusdam casibus in 
decreto regni specificatis, persona ecclesiastica contra secu- 
larem, et e converso secularis contra ecclesiasticam in om
nibus causis aequali poenae ac gravamini subjacent.« Fel
hozhatnék még több törvényeket de mivel tudom, hogy ezek 
úgy is a t. KK. és Li li. előtt tudva vannak, azokkal a t. 
KK.-at és RR.-et untatni nem akarom; és ezen felhozot
takkal is egyedül csak azt kívántam nagyobb világosságra 
deríteni, hogy csakugyan vannak oly törvények, melyek itt 
ezen különvéleményben elhallgattattak s melyek, ha régiek 
is, de utóbbi törvények által meg nem változtattak, annál-
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fogva a különvéleményben felhordottakkal világos ellentétben 
állanak; sőt azon állásban vagyunk most mi törvényhozók, 
hogy ha jelenleg is teljes erőbeliek volnának a különvéle
ményben felhordott törvények, azokat a mostani korszellem
hez alkalmaztassuk és oly törvényeket hozzunk, milyeket 
üdvöseknek és hasznosaknak látunk.

A mi a felhivott legfelsőbb rendeleteket és törvény
székek déleiéit illeti, kénytelen vagyok megvallani, hogy én 
is elég ellenkező esetet tudnék felhozni; engedjék meg a 
t. KK. és HE., hogy mégis két esetet hozhassak fel; egyik 
oly eset, hol a bíróságot a szentszék, a másik pedig olyan, 
hol a bíróságot a megyei törvényszék gyakorolta, — és lás
suk, mi lett mindegyiknek következménye? Valami Gyur- 
csánszky József somosújfalusi plébános (Xógrádban), meg
károsítván Gömör vármegyében gróf Andrássy Leopoldot, a 
rozsnyói püspöki szék elébe idéztetett a mostani pécsi püspök 
nagyméltóságxi Scitovszky János mint akkori consistorialis 
fiskális által 1823. évben, s ugyanazon évben meg is ítél
tetett és az ítélet tek. Nógrád vármegyének compassus mel
lett, végrehajtás végett, a püspök által megküldetett. Tek. 
Ndgrád vármegyének felírására és a meglopott gróf Andrássy 
Leopold folyamodására a főméltóságú udvari magyar kan- 
czellária 1825. évi márczius 11-én 3591. szám alatt kelt 
rendelete által cassálta az Ítéletet, ezen szavakkal: »Nulli 
subesse dubio, quod individua ecclesiastica privilegio quidem 
fori gaudeant, et vicissim quod jurisdictioni ecclesiasticae 
in suos animadvertendi jus competat; hoc interim jus non- 
nisi ad disciplinaria et minora tantum delicta, dum quippe 
individuum ecclesiasticum niuneri suo et obligationi vocatio
n s  suae non satisfacit, proinde episcopus ipsum coercet, et 
secundum leges canonicas etiam punire potest, restrictum 
est.« — Ez volt az egyik példa, hol a bíráskodás a szent
szék előtt folytattatott. A másik példa valami Répásy 
Ferencz várgedei plébánossal történt, ki Záborszky Antal
nak balogfalusi jobbágyát, Kovács Lászlót megveretvén, 
1826. évben hatalmassági perbe idéztetett annak földesura 
által; — folyamodván pedig ő a főméltóságú udvari magyar 
kanezelláriához a pernek megsemmis/téseért, onnan 1827-iki
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május 4-én 5175. szám alatt ily parancsolat érkezett: »Casus 
actionalis vindicatione ab ordinaria lege praescripta via 
abstrahi nequeunte, supplicantem ad defensam suam, si 
quam praesto haberet, in  suscitato adversus se processu 
inducendam relegatum haberi.« Többeket tudnék még elő
hozni, de lígy vélem, hogy ezeknek megemlítése is már ele
gendő volt. — És ezekkel csak azt akarom megmutatni, 
hogy az általam igen tisztelt venerabilis clerusnak követelt 
bírósági gyakorlata valóban nincsen azon tisztaságban, mely
ben azt talán magok képzelik. Ezzel tartoztam az igazság
nak és követi állásomnak, nem ereszkedve ezúttal a még 
hátralevő három nagy kérdésekre igen könnyen teendhető 
feleletadásba. Egyébiránt, a bármi nagy szorgalommal ki
dolgozott különvélemény mellőzésével, a t. KK. és ER. szer
kezetét pártolom.

Esztergom megye leövete Kruplanicz Simon: Utasí
tással nem lévén ellátva, legbiztosabban gondolom küldőim 
szándékát kifejezni, ha a fennálló törvények, jelesen Werbőczy 
II. részének 44-ik czíme értelme szerint a fori privilégiumot 
— mely idősebb államunknál — pártolom. Azon okok, melyek 
ennek fentartását követelik, e különvéleményben kimerítőleg 
vágynak előterjesztve; nem akarván tehát a t. KK.-at és 
RR.-et azoknak előszámlálásával fárasztani, — az említett 
különvéleményhez ragaszkodom.

Váczi Jcáptalan leövete Medgyessy János : Ha azokhoz, 
mik a kiváltságos egyházi birószékek iránt a különvélemény
ben foglaltatnak, valamit hozzáadni szándékoznám, csak 
azoknak tisztaságát és valóságát kétségbe hozni s a bizo
nyosakat gyámokokkal támogatni, a világosokat ■ pedig fel
világosítani törekedném. Nem, ezt én nem teendem, mivel 
az erdőbe fát hordani és a verőfénynél gyertyavilágot gyúj
tani nem szükséges. Megvan azoknak az ő súlyerejök, meg
van az ő nyomatékük. — Csak politikai vallásomat akarom 
e tárgy felett röviden kimondani. — Tagadni nem lehet, 
tagadni nem is akarom, hogy a papi egyének is valóságos 
tagjai a polgári társaságnak s hogy ennek czéljait »pro
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virili« előmozdítani ők is kötelesek; — tagadni azt sem 
lehet, hogy a polgári bűntettek, melyek a »salus civitatis«-t 
megsértik, csak azért, mert papi egyének által követtetnek 
el, saját természetűket meg nem változtatják s polgári bűn
tettek lenni meg nem szűnnek; — nem is vonakodom én 
a polgári hatóságtól, melyhez engem a »securitas vitae, for- 
timarum és existimationis« édesdeden hozzá kötött; sőt 
nyilván elismerem, hogy benne polgári ügyeimre nézve ter
mészetes, igazi és egyenes birámat tisztelem; mert szívemhez 
nőttek az apostolnak ez iránti maximái, melyeket én a szó
székből többször fejtegettem. »Omnis anima — így szól ő — 
potestatibus sublimioribus subdita s it; non est enim potestas, 
nisi a Deo; vis autem non timere potestatem ? bonum fac, 
et habebis laudem ex illa. Dei enim minister est tibi in 
bonum. Si autem malum feceris, time; non enim sine causa 
gladium porta t; Dei enim minister est vindex in iram ei, 
qui malum ágit. — Ideo subditi estote non solum propter 
iram, séd etiam propter conscientiam.« — De hiszen mi a 
polgári hatóságot és tőle való függésünket a püspöki szent
székekben is elismerjük; mert tudjuk azt, hogy a mi püs
pökeink és azoknak helytartói a polgári törvényszegéseket 
nem »jure proprio«, hanem »jure delegato« s úgy mint a 
polgári hatóságnak biztosai, fényűik és sújtogatják. A pol
gári társaságnak civilis impériuma t. i. több alkotó és po- 
tentialis részekre ágazik e l; de akárminő administrativus 
orgánumokra és testületekre osztassanak e potentialis részek 
és factorok, s akárminő színt vagy alapot viseljenek, csak 
mindig a civilis imperium öszvegéhez tartoznak. így van ez 
a katonai, így az oskolai, a városi, az uradalmi, sőt a falusi 
birósággal i s ; mert mindezek a civilis imperium emanatiói 
s mind az ő tényezői. Javítanunk lehet, sőt kell is javíta
nunk, mert a javításnak korszakában élünk; de korántsem 
következik innét, hogy az ily ős institutiót, minő a papi 
privilegialis bíráskodás, egyszerűen megszüntessük s csupán 
a logicai eszmének és logicai rendszernek rögtön feláldozzuk.

Igaz ugyan, hogy a privilégiumokat, ha csak factuin- 
képen nem keletkeztek, megszüntetni és visszavonni lehet; 
de valamint azok nem ok és alap nélkül adatnak, úgy azokat
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ok és alap nélkül megsemmisíteni és eltörleni nem lehet. 
Előadja a Il-ae 12-us mindazon okokat és alapokat, melyek
nél fogva a kiváltságok megszűnhetnek; ezek közül azonban 
egyet sem látok, melyet a kérdéses papi kiváltságra alkal
mazni lehessen; pedig ez a kiváltság nem egyéni, hanem 
egész statust érdeklő. Ezen kiváltság már polgári alkotmá
nyunk incunabularis korszakában keletkezett és túlélt egész 
nyolcz századot; ezen kiváltság nem is »pure liberális« és 
»mere gratuitus«, hanem »remunerativus« és »pro meritis 
datus«; végre pedig ezen kiváltság, azon felül, hogy arti- 
culariter is megállapíttatott és a Corpus Jurisba foglaltatott, 
nem csak a papi statusnak favorizál. — Mindezekhez az is 
hozzájárul, hogy békekötések által szilárdíttatik és garanti- 
roztatik. Annakokáért e sajátnemű kiváltságunk — véle
ményem szerint — méltán követeli az óvatos és kíméletes 
kezelést.

Bátor vagyok tehát kérni a t. KK.-at és JÍR.-et, hogy 
a különvélemény ez iránti javaslatát elfogadni méltóztassa- 
nak, mely t. i. abban áll, hogy a papok polgári bűntettei 
a civilis törvényhozás rendeletéhez képest sújtassanak és ha 
a szükség úgy hozandja, a I I : 41-ben foglalt kivételek 
némely czégéresb bűnesetekkel is bővíttessenek, — bogy a 
püspöki fenyítékházakban szoros zár alatti szobák készít
tessenek s a középponti biztosság felügyelése ezen fenyíték
házakra is kiterjesztessék, — hogy végűi a püspöki és vica- 
rialis hatóság által a polgári bűnök miatt fenyített egy
háziak táblás jegyzéke a nagyméltóságú helytartótanácsnak 
esztendőről esztendőre fölterjesztessék. — Ezek mellett, azt 
gondolom, hogy a czélt biztosabban elérhetni.

Mire nézve ismétlem alázatos kérésemet s ennek befe
jezéséül használom a kalocsai főkáptalan nagyérdemű követe 
által is felhívott 1557: X. törvényczikknek e következő 
szavait: »In negotiis spiritualibus et ecclesiasticis hoc inpri- 
mis justum ac necessarium esse videtur, ut sicut privilegia 
et libertates omnium regnicolarum observari, et inviolata 
esse debent, ita etiam libertates et immunitates privilegia- 
que ecclesiastica ab omnibus inviolabiliter observentur, ut 
domini praelati et reliquae ecclesiasticae personae oficio suo
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commodius et liberius incumbere valeant; plebanis etiarn 
et aliis ecclesiasticis personis cujuscumque status libertás 
sua in omnibus observetur.«

Pozsony megye követe Jankó Mihály: Nem szólottám 
volna ezen tárgyhoz, ha mindazon urak, kik a különvéle
mény mellett harczoltak, okaiknak főtámogatásául elő nem 
adták volna azt, mikép eddig, privilégiumok- és jogoknál 
fogva, szakadatlan gyakorlatban lett volna az egyházi rend, 
hogy kizárólag az egyházi férfiakat egyedül maga Ítélje meg. 
Hogy ezen előadás a naplóban hallgatással ne mellőztessék 
el, kénytelen vagyok itt nyilván kijelenteni, hogy épen Po
zsony megyében hasonló esetekben, az utolsó években is, 
mindenkor a polgári hatóság ítélt. Tudnék eseteket előhozni, 
de azoknak felhozása ide való nem lévén, miután azon gya
korlat, melyre hivatkozni méltóztatnak, de facto nem áll, a 
t. ER. kerületi szerkezetére szavazok.

Szepes megye követe Matyasovszky Boldizsár: Az egy
házi személyek által elkövetendő bűntettekre nézve küldőim 
megegyeznek ugyan abban, hogy az egyházi személyek is 
világi büntetőtörvényszékek által Ítéltessenek, de csupán 
azon esetekben és bűntettek iránt, melyeknek közkereset 
alá vétele a közvádlót hivatalból illeti, a nélkül, hogy magán
panaszra szükség volna; sőt akkor is, mielőtt az egyházi 
személy ellen per indíttatnék, a vizsgálattétel után minden 
irományokat a püspöki hivatallal közöltetni kívánnak, mely 
az illető egyházi személynek irregularitása felől ítéletet hoz
ván, az irományokat a rendes büntetőtörvényszéknek vissza- 
küldendi, ez pedig a bűntett valósága és büntetése felől 
ítéletet hozand; — nehogy pedig az elitéit egyházi személy, 
elszenvedett büntetése után, jövedelmétől megfosztva, ellá
tás nélkül maradjon, oly törvényes intézkedésnek szükségét 
látják küldőim, miszerint az ily irregularis egyházi személy 
élete fogytáig tartó élelempénzzel láttassák el az illető 
egyházi megyében; — oly esetekben azonban és oly bűn
tettek iránt, melyek csupán a sértett fél panaszára vétettek 
közkereset alá, vagy az egyházi fegyelem alá tartozók, az
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egyházi személyek iránti bíráskodást továbbá is a szentszék 
mellett meghagyatni kívánják. — Ezen most előhozott mó
dosítások mellett tehát az országos választmányi szerkezetet 
pártolom.

Ung megye követe Orosz Elek: Valóban jól méltóz- 
tatott elnök ő nagyméltósága megjegyezni, midőn okait elő- 
adá ezen kerületi szerkezet megváltoztatására, azt mond
ván : hogy nem reményű, hogy az megváltoztassák; — azt 
hiszem én is; mert a t. RR. következetlenek lenni nem 
akarnak, és miután a katonai személyekre kiterjesztették a 
fenyítőtörvénykönyvet, annál inkább fogják ezt tenni az 
egyházi személyekre nézve. Küldőim azon utasítást adták, 
hogy a katonai személyek a polgári hatalom által Ítéltes
senek e l; következetes akarván lenni, ugyanezen rendszabályt 
az egyházi rendre nézve is ki kell terjesztenem; annálfogva 
a kerületi szerkezetet pártolom.

Sáros megye követe Pillér László: Még inkább áll a 
kivétel a római kathol. egyházi személyekre nézve, mert ezt, 
valamint számos honi törvényeink biztosítják, úgy bizonyos, 
hogy a privilégium forit az egyházi rend királyi adomány
levelek mellett bírja. — Ezen törvényes és kiváltságos okle
velek mind azon alapelven sarkallanak: hogy mivel a római 
katholikus clerus, a polgári hatalmon kívül, még egy más, 
világszerte független hatalom alá is tartozik, e két független 
hatalom közt pedig vonalt húzni leginkább a kisebb bűn
tettekre nézve — tudniillik, hogy mely részben tartoznak 
az egyik és mely részben a másik hatalom alá — oly bajos, 
hogy magában Erancziaországban is, hol pedig különben 
polgári állapot szerint különböző illetőségű büntetőbíróság 
nincsen, mégis a római clerusra nézve kivételképen a bün
tetőeljárás csak a római szentszékkel eleve tett concordatum 
mellett alkalmaztathatik. — Ezt feleletül Veszprém megye 
nagyérdemű követének: hogy Franczhonban azért nincsen 
status in stato, hogy a római katholikus egyházi személyek 
tekintélyes állása méltó és kivételképi figyelembe vétetett; 
sőt inkább ezt tenni, a statusnak kötelessége; mert az egy-
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házi rend tekintélyének csökkentével hanyatlik a religio 
iránti tisztelet, melynek fogyatkozása ismét kártékonyán hat 
vissza a közállományra. — Azért én, valamint ezeknél, úgy 
az ez iránti, teljes tudománynyal készített különvéleményben 
foglalt okoknál fogva is, nem a redactióhoz, hanem a külön
véleményhez csatlakozom és a privilégium fori kiváltságát 
tovább is fentartatni kívánom.

Veszprémi káptalan követe Bezerécly Miklós: A dolog 
lényege a különvéleményben ki van mondva; miután azon
ban Veszprém megye követe különféle okoskodásokkal azt 
megtámadta, meg fogják engedni a t. 11B,., hogy némi észre
vételeket tegyek.

1-ör is a követ úr nem tudja megegyeztetni az egyházi 
rend állásának szelídségével, hogy az in criminalibus itélő- 
biró legyen. Tudják a t. Ilit., hogy a clerus örökös töm- 
löczöket is szab s bizonyos fegyelmi esetekben a vétkest 
örökös tömlöczökre kárhoztatja: nem foghatom tehát meg, 
miként nem állhatna fenn a privilégium fori, annyival inkább, 
miután a t. K.R. a halál- és botbüntetést eltörölni kívánják. 
Azt tanultam a históriából, hogy az úgynevezett »poeni- 
tentiarum institutum« az egyházi rendnek találmánya és 
azt nem Bentham, nem is mások találták föl, hanem a szer
zetesek, s eleitől fogva az egyházi rend ezt mindig gyako
rolta és a vétkező személyeket a poenitentiarum institumba, 
böjtre, abstinentiára, meditatióra küldötte, s most — miután 
a világi törvényhatóságokban is a poenitentiarum institu- 
tumot behozzák, mely az egyházi rendnek találmánya — az 
egyházi rendnek állásával nem tudják megegyeztetni azt, 
hogy az egyház a maga tagjait oda küldhesse. Erre nézve 
ezt kívántam felelni Veszprém megye követének.

Továbbá a tisztelt követ úr Szentírást, törvényeket és 
privilégiumokat hozott föl. A Szentírásról nem szólok, hanem 
a mi András privilégiumáról felhozatott, hogy az szomorú 
körülmények közt csikartatott volna ki Andrástól, csak azt 
jegyzem meg, hogy más privilégiumok hasonló szomorú kö
rülmények közt keletkeztek, s így, ha áll ezen ellenvetés az 
egyikre, állania kell a másikra is. De továbbá kitetszik a
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követ úrnak okoskodásából, hogy mégis nem oly egészen van 
tisztában az, hogy az egyházi rend nem bir tori privilégium
mal ; mert miért kellene megszüntetni azt, mi nem létezik ? 
és — kérdem — mit állított volna vissza II. Leopold, ha 
nem lett volna az egyházi rend ezen privilégiumnak birto
kában? — Ezek nyilván mutatják, hogy igenis az egyházi 
rendnek privilégiuma volt és létezett. — 1825-ben jött egy 
kir. resolutio — és fölteszem a követ úrról, ki minden reso- 
lutiókat meg szokott magának szerezni, hogy ezt is olvasta — 
melyben a fejedelem azt mondja, hogy visszahozza az egy
háznak fórumát, és később 1839-ben hasonló intézkedés 
tétetik egy kir. resolutio által. — Szent István idejében a 
presbytereknek domus correctoriájuk volt Nyitrán; László 
törvényéből ez világos.

Midőn tehát bíráskodást kívánnak, azt kívánják csak, 
mi mindig, minden akadály nélkül létezett. Egyébiránt el
törölhetik ezen bíráskodást a t. ER., ámbár nem áll az, 
hogy ez csak sötét nemzeteknél, milyenek a törökök, létez
nék ; mert a szomszéd német nemzet azt mondja, hogy a 
pap nemesi fórumhoz tartozik, s miután tapasztaljuk, hogy 
sok helyen a nép azon törvények iránt nem viseltetik sym- 
pathiával, kész papjait nem vádolni, hanem criminalis ese
tekben a papokat két évi rabságra, vagy örökös laicusságra 
kárhoztatja. Angliában, ezen szabad országban is a privi
légium fori fennáll. — Mindezen tekintetekből pártolom a 
különvéleményt.

Esztergomi káptalan követe báró Eudnyánszky Sá
muel: Minekutána a fori privilégiumról a veszprémi káptalan 
nagyérdemű követe mindeneket kimerített, s minekutána a 
parlamentaris viták több órákat kihúztak: kár volt a Vesz
prém megyei érdemes követnek a remekül kidolgozott külön
véleményt holmi avas ohscuritásokkal, régi citátumokkal és 
több broscliurákból merített okokkal megtámadni; — ha 
ezt tenni szabad, majd elhozom én is a holnapi ülésre 
Szikszay munkáját s más efféléket, és a t. RR.-et usque ad 
nauseam untatni fogom.
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Veszprém megye követe Sebestyén Gábor: Ha azoknak, 
miket előadtam, előadása oknélküli lett volna s ha mind
azokat magamtól hoztam volna szőnyegre: akkor helyén 
lenne a főtisztelendő esztergomi káptalan követének észre
vétele ; de én épen azon nyomot követtem, melyet az egyházi 
rend különvéleményében előadott. Midőn pedig abban holmi 
avas obscuritások ki vannak mondva, helyén láttam én is 
néhány ilyen obscuritásokat is előhozni; ha méltóztatott a 
különvéleményben elnézni, sőt helyeselni mindazokat: mél- 
tóztassék ezeket is itt mostan eltűrni. Továbbá méltóztatott 
mondani, hogy én holmi broschlírákból okoskodom; mél- 
tóztassék megengedni! azon könyv a herczeg-primásnak van 
dedicálva, — az oly diplomaticai könyv, mely a tisztelendő 
úrnak méltánylását megérdemli; annak írója az ország ar- 
chivariusa lévén, az országnak minden levéltáraiból szerezte 
össze a diplomaticus adatokat: ezt tehát broschurának nem
lehet nevezni; más broschura pedig itt körülöttem nincsen. /
Es nem tudom, miként állttá azt a főtisztelendő úr, s így 
a látás orgánumában keresem a hibát.

Egyébiránt a különvéleményben felidézett adatok sorát 
követtem beszédemben és azokra feleltem; s ha az ily alak- 
bani kifejezés nem volt elegendő, méltóztassék nekem meg
engedni, hogy hivatkozzam Carignani nevű apát és turini 
tanító jus canonicumára, hol (a mint »Schlötzer Staats
anzeigen« czímű munkája III. kötetének 9-ik lapján előadja) 
a 6-ik propositio így van: »immunitás reális, localis, per
sonalis, est phantasma eléri;« a 9-ik propositióban pedig 
mondja: »immunitás personalis non oritur ex evangelio; 
cum etiam apostoli fuerint subject! praefectis, et Sanctus 
Paulus appellavit ad Caesarem«. — Azért visszautasítom a 
nekem adott leczkét; és mivel itt Sz. Péter apostol succes- 
sorainak judicatusáról van a szó, bátor vagyok épen Szent 
Péternek ezen szavaival rekeszteni be viszonti észrevételei
met, miszerint t. i. II. könyvének 13—14—15-ik versében 
így inti az apostolokat: »Engedelmesek legyetek minden 
emberi rendelésnek az Úrért, — akár királynak, úgymint 
felső méltóságban helyheztetettnek; akár elöljáróknak, kik 
attól bocsáttatnak mind a gonosztevőknek büntetésökre, —
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mind a jóltévőknek dicséretökre; mert így vagyon az Isten 
akaratja, hogy jól cselekedvén, megzabolázzátok a balgatag 
embereknek tudatlanságukat.«

Elnöh: Ezen két részről előadott, sok olvasást mutató 
előadások szépek voltak ugyan, de engem nem győztek meg; 
mert akármennyit hozott volna elő a követ úr, csakugyan 
senki sem fogja tagadni, törvényes szokásunk szerint, bármit 
mondjunk akár egy, akár más részről, hogy a magyar cle- 
rusnak — mint azt jól vette észre a váczi káptalan követe — 
a statustól, a polgári társaságtól reá ruházott jogánál fogva 
csakugyan »privilégium főri« gyakorlata volt; de úgy látom, 
a t. RR. többsége a kerületi szerkezet mellett marad, e 
szerint a mai tanácskozásoknak tárgyát bevégeztük. A töb
bire nézve a folytatás a közelebbi ülésben következendik.

36. Országos ülés.

1843. évi szeptember hó 2-án.

Elnölc: Folytatni fogjuk a tanácskozást.
Ennek következtében

Nádori itélömester Széli Imre olvassa a 4. §-t.

Elnöh: Ezen §. vélekedésem szerint tökéletesen á l l ; 
csak azt nem tudom, t. KK. és RR., lia nem kellene-e 
valami említést tenni azon esetekről, midőn a nemzetek 
között némely bűntettek elkövetőire nézve különös egyezség 
forog fenn ? — mert efféle gyakran meg szokott történni; 
fölteszem : hogy ha a nemzetek magok közt sokszor a katonai 
szökevényekre vagy pénzhamisítókra nézve, egyenesen önma
gok érdekében, bizonyos egyezésre lépnek, mely által meg
engedtetik, hogy az ily bűntettek elkövetői kiadassanak, 
nem kellene-e ily eseteket kivenni? mert a törvénykönyv 
oly valami, mely minden lehető esetre van elkészítve, és 
különben is az ilyen egyezség alkotmányos országban nem 
csak a fejedelemtől magától függ, hanem a nemzettől is;
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nem találom hát helyesnek, hogy ilyen, a nemzetek közt 
számtalanszor fenforgó esetekre nézve kivétel nem tétetik, 
értem ott, hol a bűntettek idegen országban követtetnek el.

Torontál megye követe Hertelendy Miksa: Azt tartom, 
hogy midőn törvényt alkotunk, ily kivételes esetekről emlí
tést tennünk nem lehet, mivel ilyen egyezkedéseknek reci
procitáson kell alapulniok. Ha vannak ilyetén esetek, az 
országgal annak idején közöltessenek. I t t  nekünk csak azt 
lehet mondani, hogy kik vannak a törvény oltalma alatt. 
Azon esetek, melyeket nagyméltóságod előadni méltóztatott, 
különös szerződés útján történnek; azt a nemzet mindig 
megkívánhatja, hogy azok mindenkor az országgyűlés elébe 
terjesztessenek; nekünk előre semmit sem lehet e részben 
határozni. Pártolom a redactiót, a mint az áll.

Olvastatnak az 5. és a következő §-ok a 8-ig bezárólag.

Elnök: A felolvasott büntetésnemekre nézve, melyek 
közűi a halálos és testi büntetés ki van hagyva, méltóztas- 
sanak a t. I lii. bölcseségök szerint nyilatkozni s nyilatko
zásaikat úgy intézni, hogy tekintsék és kellő figyelembe 
vegyék egyrészről a kifejlő emberiséget, másrészről pedig 
hazánk mostani viszonyait. Ezen egész tárgy, mind theore- 
ticus, mind practieus oldalára nézve, annyira tudva van a 
t. KK. és RR. előtt, hogy én akár az egyik, akár a másik 
vélekedésnek megvitatásába ereszkedni nem akarok; figyel
meztetem mégis a t. K Fv.-at és RR.-et, hogy ezen tárgy a 
t. KK.-nak és RR.-nek fontos megvizsgálását igen nagyon 
igényli: azért méltóztassanak észrevételeiket kijelenteni.

Zemplén megye követe Lónyay Gábor: A büntetések 
között nem látom több oly büntetések nemeit, melyek — kül
dőim véleménye szerint — hazánk jelen körülményei között 
még nélkülözhetlenek. Úgy látszik, az országos választmány 
és már most a kerületi RR. is mindezen büntetéseknek 
surrogatumát a fogságban, a rabságban s ennek legszigorúbb 
alkalmazásában, az úgynevezett magánrendszerben látják.
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Czélirányos volt-e ezen rendszert minden vitatás s bővebb 
megfontolás nélkül elfogadni? nem akarom vizsgálni, mert 
ezt különben is a gj'akorlat és idő fogja kimutatni. E rend
szert a bűnösök javítása tekintetéből, e szerint a legfőbb 
czél elérésére tűztük ki s fogadtuk el; de kérdés, lehet-e 
e tekintetben egy általános rendszert felállítani és alkal
mazni? Én nem hiszem. Jordan, a híres marburgi professor, 
azt mondja, hogy: »különös, miképen a statusférfiak azon 
dolgokban, melyeket systema és theoria nélkül teljességgel 
nem lehet jól elrendezni, arról semmit sem akarnak tudni; 
ellenben ott, hol bizonyos általános systema alkalmazása 
psychologiai okoknál fogva lehetetlen, azt minden következ
ményeivel végrehajtani törekesznek. Az ember megjavítását 
nem lehet bizonyos rendszerrel elérni, mert ezt csak minden 
megjavítandó egyéniséghez alkalmazott bánásmód eszközöl
heti. I tt tehát a systema lehetetlen, ha csak a javítás mun
kája megpróbált psychologiai ismeretekkel biró, elismert 
humanitású, keresztényi szeretettől lelkesült, ezen fáradalmas 
kötelességhez megkivántató türelmű és magukon uralkodni 
tudó emberekre nem bizatik«. — Mindezeket most már 
mellőzve, átmegyek magára a tárgyra: van-e joga a status
nak halállal büntetni? van-e szükség e büntetés nemére? 
Ezen kérdések jogtani, jogphilosophiai fejtegetésébe nem 
kívánok hosszasan bocsátkozni, ámbár megismerem, hogy 
— miután az azt eltörleni kívánók nagyobbrészint abból 
merítik védokaikat — nekem is, ki azt utasításom szerint 
meg akarom tartani, ahhoz kellene folyamodnom; de inkább 
beszélek a gyakorlatból, a mindennapi életből. A halál- 
büntetés a legműveltebb, legtudósb embereknél is talált 
pártfogásra; divatozott az minden korban, minden nemze
teknél; sőt a legújabb korban, a legműveltebb nemzeteknél 
sem tartatik még nélkülözhetőnek. Azon idő még jönni fog, 
midőn a büntetőintézetek a tökély magasb fokára fognak 
emeltetni s más liathatósb büntetések fognak találtatni. - 
De állnak-e már a nemzetek a civilisatio azon fokán, hogy 
a polgári társaság szabadsága és békéje fentartására még 
eddig szükségesnek tartott garantiát nélkülözhetnék ? És 
nálunk, hol még semmi vagy fölötte kevés az előkészület,
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semmi rendes büntetőintézetek, és ha fognak is létezni, azok 
foganatéról, czélszerűségéről, mit csak hosszas tapasztalás 
mutathat ki, senki sem kezeskedhetik, — a halálbüntetés 
eltörléséről gondolkozni, annyival inkább már most azt el
határozni, valóban időelőtti lenne.

Toscanában — melyet mint példát állítanak föl a 
halálbüntetés ellenei — az eltörlésnek próbája a legtöbb 
törvényhozói körültekintettél, a legösszehangzóbb előkészü
lettel és számolással tétetett. Leopold 1765-ben titkos ren
delettel tiltá el a birákat a halálbüntetés kimondásától, s 
csak miután a szelidebb törvények üdvös hatását tapasztaló, 
1786-ban hirdette ki új törvénykönyvét, melyben a halál- 
büntetés eltöröltetett, tehát csak 20 évi próba és tapasztalás 
után. Azok, kik a halálbüntetés ellen írtak vagy szóltak, 
azt mondják, hogy Toscanában ezen időszak alatt megkeve- 
sedtek a bűnök; de — kérdem —- a halálbüntetés meg
szüntetésének lehet-e ezt tulajdonítni ? Minden bizonynyal 
nem; hanem a jó törvényeknek, szigorú igazságkiszolgálta
tásnak, bölcs kormányzásnak; de különösen a nép jellemé
nek, életmódjának, véralkatának s egyéb körülményeinek.

Például hozatik föl még Erzsébet orosz czárnő ural
kodása, mely alatt Oroszországban el vala törölve a halál- 
büntetés, s a halálbüntetés ellenei kérdik: »ha a halálbün
tetés oly szükséges a társaság és annak békéje fentartására, 
hogy lehetett oly sok durva, műveletlen népeket halálbüntetés 
nélkül kormányozni?« Felelet: igenis lehet; mert azért nem 
forgattatik fel a társaság békéje; de kérdés: nem szapo
rodtak-e a súlyosabb bűnök ? Én azt hiszem: igen; mert 
nem voltak meg a szükséges előzmények, úgymint nevelés, 
jó törvények stb.

Én elismerem, miszerint kívánatos oly büntetés mellő
zése, sőt tökéletes megszüntetése, mely kizárja a büntetés 
két főkellékét: a morális javítást és a lehető bírói hiba 
helyrehozhatását; de ha hiányzik benne e kettő, megvan 
abban más kettő, mi még főbb czélja e büntetésnek, tudni
illik példás és elrettentő — és még ezenfelül népszerű is 
azaz: megnyugszik benne a nép is. — Ezen nézetekből 
kiindulva, a halálbüntetés megtartására szavazok. Küldőim
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ezenkívül még két büntetésnemet kívánnának a büntetések 
közé soroltatni, úgymint testi büntetést kisebb kihágások 
esetében, s polgári és politikai jogtóli megfosztást, s ezt a 
nemes bűnösökre némely esetekben a legsikeresebb bünte
tésnek tartanák.

Abauj megye követe Semsey Béla: A szőnyegen forgó 
tárgyban részletes utasításom nem lévén, követi állásom kész
tet arra, bogy küldőim szellemében szavazzak; s minthogy 
megyém, melyet képviselek, huzamosabb időkön keresztül tett 
tapasztalások után, a halálos büntetésnek elmellőzésével a 
közrendet fentartani lehetetlennek véli, azért a legritkább 
esetekben a halálos büntetést fentartani kívánom.

Vas megye követe Békássy Im re: Ezen 2-ik fejezet 
8. §-ban elősorolt büntetések között a halálos büntetés és 
a testi büntetések megemlítve nem lévén, minthogy küldőim 
mind a halálos, mind a testi büntetéseket a nép mostani, 
még kevéssé művelt és kevéssé nevelt állapotja tekintetéből 
is, bizonyos esetekben és föltételek mellett alkalmazni kiván- 
ják, a büntetések e két nemét is az elszámláltak közé kívá
nom soroltatni; mert bár a halálos büntetésnek mind eltör
lésére, mind megtartására számos okok vannak, és azok 
elméletileg mely részre erősebbek és mely részre nyerték a 
túlnyomóságot, vitatni nem akarom: mégis a tapasztalás 
mutatja, hogy gyakorlatilag a büntetések egyik főczéljának, 
a bűntettektőli elrettentésnek, leginkább megfelel; mutatja 
ezt a z : hogy midőn hazánk egyik vagy másik megyéjében 
a borzasztóbb bűntettek szaporodnak, akkor statárium vagyis 
rögtönitélő bíróság tartása végett engedetem kéretik; mu
tatja a z : hogy azon tartományokban, melyekben a halálos 
büntetés eltöröltetett, az ismét visszaállíttatott; eltörlötte 
ugyanis József császár is a halálos büntetést, eltörlötte azt 
az orosz birodalomban Erzsébet, s bár helyette amaz a 
gályákra vivést, mely tízszeres halál volt, ez pedig a szibériai 
bányákban dolgozást, hol a halál elkerülhetetlen és bizonyos 
volt, rendelte: mégis a nem látott és elegendőkép föl nem 
fogott kínokkal párosult halálos fogság nem volt elegendő 

1843-iki javaslatok. III. k. H
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hatással, azért visszaállíttatott a halálos büntetés és méltán; 
mert csakugyan, ha ezen a világon minden jó az életben 
központosul, ha az élet a legjobb, a minthogy az is: akkor 
annak ellentéte, a halál — az életnek megszűnte — bizo
nyára a legrosszabb, a legirtóztatóbb; már pedig a leg
nagyobb vétkektől való elrettentésre a legirtóztatóbb csapás 
lehet legalkalmatosabb. -  Azonban küldőim a halálos bün
tetést, nehogy az közönyösséget eszközöljön vagy a nép jel
lemét elvadítsa, csak igen ritkán és csak azon bűntettekre, 
melyekért életfogytig való rabság van rendelve, kívánják 
fentartani; a mellett pedig a rögtönitélő bíráskodást, mint 
a törvényes eljárástóli kivételt, megszüntetni, és a végrehaj
tásnál, az eddig gyakorlatban volt bitófa és pallos helyett, 
a nyaktilót kívánják alkalmazni; — nemkülönben a testi 
büntetéseket azokra, kikre nézve eddig is gyakorlatban vol
tak, a tisztesek kivételével, úgy kívánják meghagyatni, hogy 
a 15 évesnél fiatalabb s az 50 évesnél idősebb épen ne, a 
többi vétkesek pedig csak a becstelenítő bűntettek meg
rovásánál, mindenkor orvosi vizsgálat előbocsátásával, egy
szerre nem több mint 25 ütésekkel illettethessenek és a 
végrehajtással netalán visszaélő tisztviselő feleletre vonassák; 
a kétszeri 25 vagyis 50 pálcza egy évi börtön helyett alkal
maztassák. Ezt kívánja és javasolja, t. KK. és ER., leg
inkább az, hogy hazánk kiterjedéséhez képest kevés lévén 
a népesség, a mezei gazdaság virágoztathatására úgy is 
kevesek a munkás kezek; már pedig ha a testi büntetések 
megszüntetnek, hosszabb ideig tartók lesznek a fogságok 
és rabságok, melyek által ismét a munkás kezek a mezei 
gazdaságtól hosszabb időre eltávolíttatnak és az hátramara
dást szenved; ezen tekintetből is tehát a testi büntetés 
megtartását kívánom. — Az 5. §. alatt megemlített pénz
beli büntetést azonban, az ország pénzetlen állapotja tekin
tetéből, a büntetések sorából — utasításom következtében — 
kihagyatni óhajtóm.

Kalocsai fökáptalan követe Szathmáry Antal: Nem 
csak kerületi, hanem országos ülésben is lehet nyilatkozni, 
úgy hogy gyakran, kik a kerületi ülésben szavaztak, az
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országosban hallgatnak; ellenben némelyek egyedül országos 
ülésre tartják fenn kijelentésüket. Ennyit Bihar megye érde
mes követének a tegnapi országos ülésben tett azon vádjára, 
hogy a káptalani követek a kerületi ülésben, midőn a halá
los büntetések eltörléséről volt szó, nem nyilatkoztak. Mivel 
tehát a kerületi ülésben e tárgyban ki nem jelentettem véle
ményemet, nunc pro nunc, és mindig, mint ember, mint 
keresztény, mint pap, azon egyszerű, de véghetetlen bölcse- 
ségű isteni szónál fogva: »nolo mortem peccatoris, séd ut 
convertatur et vivat« — nem csak lelki halálát nem, sőt 
üdvösségét kívánom minden felebarátomnak, minden ember
társamnak ; de testi halál büntetését sem, hanem azt óhaj
tóm, hogy a gonosztevő magába térvén, megjobbuljon, éljen 
és hasznos tagjává váljék az emberi társaságnak.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: Bátor e rend
szeres munkára nézve egyenes utasítással ellátva nem vagyok, 
kötelességem lévén mindazáltal addig is magamat az elébbi 
utasítások tartalmához szorosan alkalmaztatni, a kérdésben 
forgó, eddig divatozott büntetéseknek eltörléséhez nem járul
hatok ; következőleg, szoros korlátok közé szorítva ugyan, de 
mégis azoknak további megtartására szavazok. Többnyire, 
önigazolásomra megérinteni szükségesnek tartom azt, hogy 
miután e rendszeres munkában foglaltakhoz képest oly bör
tönrendszer felállítása elkerülhetetlenül szükséges, mely igen 
nevezetes tőkepénzt és évenkénti költségeket kíván, e mun
kának felvételéből későbben, midőn t. i. a szükséges pénzek
nek előállítása feletti tanácskozások kerülendnek szőnyegre, 
abbeli következés ne vonassák reám nézve, mintha én, ki 
csak a többségnek hódolni kellő kénytelenségbó'l veszek részt 
a kitűzött tanácskozásokban, a kivántató költségeket mintegy 
tettlegesen már előre elvállaltam volna.

Turócz megye követe Rakowszky Adolf: Midőn ezen 
tárgy szőnyegre került, kétfelé oszlott a vélemény: egyike 
a theoreticus, másik a practicus nézetekből indult ki. Igaz, 
hogy a theoreticus fél szebb terén állott, mert támogató 
okai inkább szívrehatók; de a törvényhozónak főfeladata,

í i *
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hogy a polgári társaságnak a személy-, vagyon- és közbátor
ságot, alkotandó törvényei által, megszerezze, s ezen czél 
elnyerése tekintetéből a szívnek gyengédebb sugalásit nem 
követheti. — Ezen helyzetben lévén, a fölhozott indítóokok 
reám nézve sem meggyőzők. Mondatott ugyanis: hogy egyes 
egyének képesek a vad állatokat fogság által ártalmatla
nokká tenni, tehát miért ne tehetne egy egész status egyes 
gonosztevőket oly helyzetbe ? — de erre felelet: az oktalan 
állatok csak természeti erővel, az ember észszel is felruházva 
lévén, szabadságát visszanyerni igyekszik, és álnoksággal a 
legnagyobb figyelmet is kijátszani képes, miszerint szabad
ságra jutván, a közbátorságnak újra veszélyes lehet. Ellen- 
gördíttetett továbbá, hogy a halálos büntetés, midőn a gyil
kosra kimondatik, a polgári társaságnak káros, mert ha már 
a meggyilkolttal is kevesbedett a társaság, a kivégeztetett 
által a polgárok száma még inkább kevesbedik; de kérdem, 
t. KK. és ER., a ki életfogytáig rabságra Ítéltetik, nem 
halt-e meg az is polgárilag a társaságnak? — Megkisérték 
ezen philantbropicus eszmét előttünk más müveit nemzetek 
de látván, hogy a polgári társaság czéljának meg nem felel, 
visszaidézték a halálos büntetést. Azért azon emberi hibába 
esni nem akarván, miszerint az ember egyedül az, ki nem 
más, de ön kárán akar okulni, — utasításom következtében 
a halálos büntetésnek meghatározandó kevesebb esetekbeni 
megtartására szavazok.

Nógrád megye követe Huszár Károly: Midőn a halálos 
büntetés fölötti kérdés alkalmával a kerületi ülésben annak 
eltörlésére szavaztam, akkor még utasításom nem vala; kö
vettem tehát e részben önmeggyőződésemet és megyém szel
lemét, azon reménységben, hogy küldőim a halálás büntetés 
eltörlését pártolandják; azonban legközelebb vett utasításom 
kötelességemmé teszi, hogy nyilvánítsam: miképen küldőim 
a testi fenyítéket ugyan eltörölve, a halálos büntetést még 
jelenleg megtartani óhajtják. Mellőzve azon egyéb okokat, 
melyek küldőimet a halálos büntetésnek meg tartatására hatá
rozták, csak azon egyet említem: miként azt hiszik, hogy 
ha más nemzetek, melyek közelebb foglalatoskodtak büntető-
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rendszereik javításával, sőt újításával, s melyeknél a lélek 
jobban ki lévén képezve, a műveltség foka is inkább elfo
gadhatóvá tehető a halálos büntetés eltörlését, azt még mind 
ez ideig megtartották; sőt azon nemzetek egyike, mely azt 
már eltörölhetőnek képzelve, a büntetőtörvénykönyvébe fog
lalt büntetések sorából valósággal ki is hagyta, tapasztalván 
ez újításnak a társasági személy- és vagyon bátorságra kár
tékony hatását, kénytelen vala azt ismét a büntetések sorába 
visszafoglalni: mennyivel inkább szükséges tehát azt még 
honunkra nézve megtartani, hol a műveltség, más nemzetek 
arányában, különösen a köznépnél, annyira hátra van? - 
Azonban küldőim a halálos büntetés alkalmazását csak a 
legritkább esetekben kívánják használni; melyek legyenek 
ezen esetek, fentartom magamnak azok elősorolhatását ak
korra, ha a halálos büntetés megmaradása többséget nye- 
rend; most pedig megyém részéről egyszerűleg annak meg
tartására szavazok.

Komárom megye Tcövete Gliyczy Kálmán: Valamint 
alkalmam volt e tárgyban nézeteimet a kerületi ülésben 
kijelenteni, úgy helyén lenni látom most is, hogy nyilvá
nítsam, miként — tekintve a népnevelésnek hazánkbani jelen 
állapotját, az ország több részei lakosainak szilajabb erköl
cseit és a bűntettek elkövetésére kitűnő hajlamát, de tekintve 
leginkább azon szigorú közigazgatási és politialis rendszer
nek hiányát, melyen más országokban a közbátorság, mint 
alapjai legerősbikén nyugszik, — nem vélem, hogy épen 
hazánknak körülményei legyenek azok, melyek megengedjék, 
hogy a magyar törvényhozás oly kísérletet tegyen, melyet 
Európa más nemzeteinek törvényhozásai a legújabb időkben 
sem 'mertek megpróbálni s mely azon országok büntetőtör
vénykönyveinek egyikében sem létezik. — Azon okok, melyek 
arra nézve hozathatnak fel, hogy a közállománynak nincs 
joga polgárait az élettől megfosztani, minden testi bünte
tések ellen is harczolnak; mert ha nincs joga a közállo- 
mánynak elvenni a polgár életét, úgy szinte nincs joga 
megrövidíteni azt; pedig a fogság, rabság és minden testi 
büntetések, melyek sanyarúsággal vannak összekötve, részint
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meggátolják a raboskodót az élet élvezetében, részint a tőlük 
elválaszthatatlan sanyaní ság miatt megrövidítik azt, sőt sok 
esetben, p. o. a raboskodó gyöngébb testalkatának esetében, 
meg is szüntethetik; ki tehát tagadja a közállománynak 
azon jogát, hogy halálos büntetést szabhasson, annak — ha 
következetes lenni akar — a közállomány büntetési jogát 
általában tagadni kell, és maga az örökös rabság, mely 
halálos büntetés helyett kívántatik megállapíttatni, mi egyéb, 
mint egy neme — s legrettenetesebb neme — a halálnak? 
Mert az élet nem csupán a vér forgásában, hanem az élet 
élvezésében is áll; ki örökre elzáratott, megszűnt élni, mert 
nem élvezi az életet; s a büntetésnek e két neme között a 
különbség csak az, hogy a halálos büntetés rövid egy perez 
alatt végrehajtó, az örökös rabság pedig évekig tartó hal
doklás, s midőn a halállal együtt megszűnik a szenvedés 
érzete, az örökös rabság a halált meghosszabbítván, annak 
fájdalmait évekre terjeszti k i ; s így nem áll az, hogy az 
örökös rabságnak a halálos büntetés helyébei állítását az 
emberiség tekintete kívánja. Ha az örökös rabság valóban 
örökös elzárás: akkor annyi, mint halál és legsúlyosabb 
halál; ha az örökös rabság eszméjével azon titkos remény 
köttetik össze, hogy lehetséges, hogy a gonosztevő vissza- 
ádassék ismét a társaságnak, akkor ki van játszva az örökös 
rabságot rendelő törvény szentsége s a lehetőségnek reménye 
bűntetteknek elkövetésére ösztönül szolgálhat. — De nem 
akarok hosszas lenni e tárgyban, melynek taglalásával e 
teremben szívesen bizonyosan senki sem foglalkozik, — csak 
röviden oda nyilatkozom, hogy a halálos büntetést a bűn
tetteknek annak idejében meghatározandó némely, de minden 
esetre kevés nemeire nézve fentartani szükségesnek vélvén, a 
büntetések nemei közé soroztatni kívánom.

Zólyom megye leövete Radvánszky Antal: Alig van 
tárgy, mely az újabb időkben bővebben vitattatott volna 
meg, mint a halálos büntetés; azért nem akarom elősorolni 
azon általános nézeteket, elveket és okokat, melyek a halálos 
büntetés mellett vagy ellen előhozathatnak és melyek a 
kerületi ülésekben bőven kimeríttettek. Mellőzöm tehát azon
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kérdésnek fejtegetését: váljon a halálos büntetés megfelel-e 
a büntetés czéljának vagy sem? — nem bocsátkozom annak 
taglalásába: váljon a halálos büntetés sülyosabb-e a halálig 
tartó fogságnál, nem kegyetlenebb-e netalán a legkegyetle
nebb büntetésnél ? — nem érintem továbbá a z t: váljon a 
halálos büntetés szolgál és szolgálhat-e elrettentő például ? — 
nem említem végtére az t: bogy a halálos büntetés a bünte
tések azon egyetlenegy neme, hol a biró hibája soha helyre 
nem hozathatik, — mind ezen általános nézeteket, melyek 
már a kerületi ülésekben bővebben kifejtettek, mellőzve, e 
tárgyat jogtani critica alá vetvén, csak azt vizsgálom egye
dül : váljon megfelel-e a halálos büntetés azon kellékeknek, 
melyeknek minden büntetésben létezniük kell? Fölfogásom 
szerint minden büntetésnek három főkelléke, bárom főmeg- 
kivántatósága van; a büntetésnek első kelléke az : bogy a 
bűntett a bűntény fokozatához képest boszultassék meg. 
Ezen megboszultatásnak azonban olyannak kell lenni, hogy 
annak következtében a bűnös magába szálljon, de kétségbe 
és elszántságba ne essék; mert a büntetés, ha a bűntett 
fokozatához méretik, javít és használ, de ha azon túlmegy, 
elszántságot okoz; hol pedig az elszántság beáll, ott a javí
tásnak helye többé nem lehet. — A büntetésnek második 
kelléke és megkivántatósága a z : hogy a jogsértés kiegyen- 
líttessék, azaz: az okozott sérelem — a mennyire lehetsé
ges — orvosoltassék s így az ellopott jószág a tulajdonosnak 
— a mennyire ez történhető — visszatéríttessék s az okozott 
kár pótoltassák. — Végre a büntetésnek harmadik kelléke 
az : hogy a bűnös javíttassák, vagy ha erre semmi remény 
nem volna, oly helyzetbe tétessék, hol a köztársaságnak 
többé nem árthat.

Ezek azon három kellékek, melyeknek — fölfogásom 
szerint — minden büntetésben létezniök kell.

A halálos büntetés azonban, meggyőződésem szerint, 
ezen három kellékeknek egyáltalában meg nem felel. Nem 
felel meg az első kelléknek, annak tudniillik, hogy a bűntett 
ön fokozatához képest boszultassék meg; nem felel meg 
pedig azért, mert a halálos büntetés a bűntett fokozatához 
nem mérethetik, s pedig azért nem mérethetik, mert magá-
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nak a halálos büntetésnek nincs fokozata, azért mert a 
halálos büntetés sem nem mérsékeltethetik, sem pedig nem 
súlyosíttatliatik, s így a halálos büntetés a bünténynyel 
mérlegbe nem tétethetik; ekkép tehát a halálos büntetés 
mindig olyan büntetés, melynek következtében a bűnös 
magába nem szállhat, hanem kétségbe és elszántságba esik, 
ez pedig nem czélja a büntetésnek. Nem felel meg továbbá 
a halálos büntetés a második kelléknek, annak tudniillik, 
hogy a büntetés által — a mennyire lehet —• a jogsértés 
kiegyenlíttessék; a halálos büntetés által ugyanis a bűnös 
által okozott sérelem nem orvosoltathatik, mivel a bűnösnek 
kivégeztetése által a bűnös által meggyilkolt élet vissza nem 
jön. Nem felel meg végtére a halálos büntetés a harmadik 
kelléknek, annak tudniillik, hogy a büntetés által javíttassák 
a bűnös; mert a halál véget vetvén mindennek, nincs többé 
módja a bűnösnek megjobbulására, pedig a bűnösnek javítása 
a büntetésnek főkelléke és czélja ; a halálos büntetés meg
fosztja a bűnöst midden reményétől, pedig a remény a bű
nösre nézve a legerősebb ösztön javulására. Ha pedig a bűnös 
csak azért végzendő ki, hogy jobbulásához semmi remény 
nem lévén, a köztársaságnak ne árthasson, akkor a közállo
mánynak elegendő más módja van, melyeknél fogva ezen 
czélját elérheti, a nélkül, hogy a bűnös kivégeztessék; és 
váljon melyik ember képes embertársa megjobbulásának 
reményéről végképen lemondani?

De egyébiránt a status csak azt veheti el a közállo
mányban élő polgártól, mit a polgár vagy a közállománytól 
kapott, vagy a közállományban szerzett; ilyen a szabadság 
és a vagyon. A szabadságot a status büntetés fejében el
veheti, mert azt a polgár a statustól kapta; a vagyont 
elveheti, mert azt a polgár a statusban szerezte; de az 
életet a polgár sem a statustól nem kapta, sem a statusban 
nem szerezte: következőleg azt a status büntetés fejében 
el nem veheti, nem veheti pedig annál kevésbbé, minél bizo
nyosabb az, hogy a biró annak elvesztésében a polgárt el 
nem marasztalhatja, mi nem a polgár tulajdona.

Ezeknél fogva tehát, miután a halálos büntetés azon 
három kellékeknek, melyeknek minden büntetésben létezniük
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kell, meggyőződésem szerint meg nem felel, — bár e részben 
utasítással ellátva nem vagyok, anyautasításom szellemét 
követve és annálfogva küldőim helybenhagyását alaposan 
reményllietvén, valamint a kerületi ülésben, úgy most is a 
halálos büntetés eltörlése és így az országos választmány 
munkálata mellett szavazok.

Veröcze megye követe SzaUopek Lajos: Vannak az 
emberi szívben oly érzelmek, melyeket jól megfontolván, ész
szel megegyeztetni nem lehet, s ha szívem óhajtását követ
ném, minden esetre az emberiség méltóságáért is a halálos 
büntetés eltörlése mellett szavaznék; minthogy azonban a 
halálos büntetésnek rögtöni eltörlése által a rósz embereket 
arra lehetne könnyen csábítani, hogy nagyobb bűntetteket 
kövessenek el s így a polgári csend és nyugalom veszélyez
tetnék, le kell mondanunk azon nagyszerű eszméről s azon 
eszközhöz nyúlni, miszerint a polgárok biztonságát és nyu
galmát eszközölni lehet, s így a halálos büntetés fentartása 
mellett szavazok.

Mosony megye követe Kroner Lajos: Azt tartom, nincs 
közöttünk senki, a ki magyar hazánknak buzgón nem töre
kednék kivívni azon dicsőséget, miszerint ugyanaz legyen a 
nemzetek sorában a legelső, mely a halálos büntetést örökre 
számkiveti; de mielőtt ezen legfélelmesebb büntetésnek nemét 
büntetőtörvénykönyvünkből kiküszöbölnek, még eleve meg 
kell fontolnunk: váljon elérte-e már hazánk azon szempil
lantást, melyben a halálos büntetést nélkülözheti? továbbá 
azon czélok, melyek elérésére a halálos büntetés mindeddig 
használtatott, a büntetésnek más nemei által elérhetők-e? 
és ugyanazért nem volna-e tanácsosabb e részben még most 
csak a legnagyobb óvakodással haladni, mintsem a törvény- 
hozást annak kitenni, hogy a mondatott büntetést később 
visszaállítani kényteleníttessék ?

Hogy a halálos büntetés nálunk még most nem nél
külözhető, azt sok okokkal támogatni nem kell; mert eleget 
tanúsítja az élő példa más, sokkal műveltebb nemzeteknél, 
hol a halálos büntetés eltörlesztésével kísérletek történtek,
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de azoktól a törvényhozás ismét mindenütt visszalépni kény- 
teleníttetvén, a büntetésnek ezen szigorú nemét a szükség 
jelen óráig minden törvénykönyvben fentartotta; ezen kény- 
telenségbe pedig annál bizonysabban esnénk mi, miután 
népünk erkölcsi műveltsége még azon fokozaton nem áll. 
Hogy tovább a büntettek megelőzésére a legsikeresebb és 
legrettentőbb büntetés a balál, bizonyítja a tapasztalás, mert 
ritka az az ember, ki az élethez nem ragaszkodik, s azért 
az életnek megfosztása mindig a legrettentőbb büntetés fog 
maradni.

Allíttatik ugyan, hogy századok óta fennáll a halálos 
büntetés és még sincs javítás, a vétkek meg nem előztettek 
és a kivégeztetések meg nem szűnnek; de erre csak az a 
felelet, hogy rósz emher mindig volt és ha azon rettentő 
büntetés eltöröltetik, akkor azoknak száma bizonyosan nem 
fog kevesbedni, hanem inkább növekedni, s a közbátorság 
még kevésbbé lesz biztosítva; mely állításnak valóságát ismét 
igazolják azon nemzetek, melyek a halálos büntetést nem 
nélkülözhetvén, ismét visszaállítani kényteleníttettek. És így 
ezekből végtére csak azt következtetem, hogy még most 
ugyan tanácsosabb a halálos büntetést megtartani, mintsem 
a hazát veszedelemnek tenni k i ; mondom: veszedelemnek, 
mert más tartományokból, hol a halálos büntetés fennáll, 
a legnagyobb gonosztevők, a kivégeztetéstől tartván, midőn 
üldözőbe vétetnek, — tudván, hogy nálunk a halálos bün
tetés nem gyakoroltatik és hogy ezen büntetőrendszer 1-ső 
fejezetének 5-ik §-a szerint fognak lakolni — csakugyan 
hazánkba fognak nyomulni, azt elöntik, s ha a felsőbbségnek 
figyelmét elkerülhetik, gonosz tetteiket folytatván, a hazának 
utóbb csak veszedelmére válnak, s így kénytelen lészen a 
törvényhozás az eltörlött büntetést ismét visszaállítani.

Tek. KK. és H É.! várjuk el azért előbb foganatét a 
botozás és statárium megszüntetésének, szorítsuk a halálos 
büntetést — más nemzetek példájára — a legkevesebb ese
tekre, s ha ennek ismét jó sikerét látandjuk, a mennyire a 
közhatóság veszélyeztetése nélkül történhetik, ismét tovább 
menve, talán elérhetjük Isten segedelmével azon szerencsés 
időpontot, melyben nálunk is a nevelés és jó pallérozódás
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magasabb fokra emeltetvén, nemzetünk szelidebb erkölcsei 
és művelődése a halálos büntetést majd nélkülözhetővé teszik; 
és ezen előadottaknál fogva én még most csakugyan a halá
los büntetés megtartására szavazok.

Mármaros megye követe Mihályi Gábor: A halálos 
büntetésnek megszüntetése vagy meg nem szüntetése fölött 
nem kivánok én jelenleg az emberiség nézetéből, nem a ter
mészeti törvények rendeletéből, sem az előttem szólott kalo
csai káptalan tisztelt követe szerint a keresztény vallás 
elveiből merített tudományból, annál inkább az érzékeny 
emberi szív sugalásaiból kiindulni; mert tagadhatatlan igaz 
az, hogy ezen alapelvekből sokat okoskodni s érzékenyül 
ható, talán sok győző okokat is fölhozni lehetne; hanem 
mint törvényhozónak legelső feladásul kell tartani azon fő
elvet: »salus publica suprema lex esto« s mint utasításokkal 
ellátott képviselőnek kötelességem küldőim akaratához köze
lebb álló tárgyak elfogadását szorgalmazni. A szóban levő 
halálos büntetésnek megszüntetése vagy meg nem szüntetése 
fölötti tanácskozás alkalmával pedig a hazának és leginkább 
azon törvényhatóságnak, melyet képviselni vagyok szerencsés, 
körülményeit kell tekintetbe venni. Ezekből kiindulva, a 
halálos büntetést még továbbra is, de igen megszorítva, ezen 
gyakorlati nézetekből vélném fen tartan dónak: javai tátik jö
vendőre a halálos büntetés megszüntetése helyébe a meg
állapított magánrendszer melletti örökös rabság; de — kér
dem — mindaddig, míg a magánrendszer által igénylett 
üdvös czélok nem foganatosíttatnak, míg azon büntetés nemé
nek sanyarú oldalai a gonosztevők előtt köztudomásra nem 
jutnak, váljon lehet-e az örökös rabságot a halálos büntetés 
helyébe helyettesíteni? és váljon az úgy is csak borzasztó 
eseményekre meghatározandó halálos büntetés eltörlésével az 
örökös rabság el fogja-e rettenteni a gonosztevőket borzasztó 
forralt cselekvéseiktől? — azt mondom, hogy: nem; mert 
p. o. ha veszem megyém körülményeit, ez több tartomá
nyokkal határos, a honnan gonosztevők gyakorta csapaton- 
kint keresztüljövén, útonállásokat, rablásokat és sokszor bor
zasztó gyilkosságokat is visznek véghez; ügy a pusztákon
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és bérczeken a marhák körül növekedett s így mindenkor 
kevesek társaságában mulatozni szokott, puszták és vadon 
fiait, kiknek nincs a magánrendszerről fogalmuk, sem pedig 
a magányosság előttük nem büntetés, mivel most is abban 
élnek, el fogja-e az rettenteni a gonoszságoktól ? — Nem! 
és így még jelenleg a status veszélyeztetése, a polgárok 
csendessége és bátorsága feldúlása nélkül a halálos bünte
tést megszüntetni nem lehet. Annak megtartását javalják 
— mint mondám — több tartományokkal is határos szélső 
megyém körülményei, nevezetesen az ottan csak közelebbről 
történt gyilkosságokkal összekötött rablások, a sok szánt
szándékos gyilkosságok, melyek leginkább a szeszes italoktól 
fölhevült, úgy is heves indulaté lakosok között szoktak tör
ténni, ügy a borzasztó anyagyilkos esete is ; — gyakorlati 
tekintetből sokat tudnék felhozni annak megmutatására, 
hogy csakugyan rettenti őket a halálos büntetés, de igen is 
rettenti gonosztetteiknek véghezvitelétől; de majd ha erősebb 
ellenvetések fognak tétetni, példákkal fogom előadásomat 
igazolni; mostan tehát a halálos büntetésnek még jelenleg 
fentartására szavazok. — Mielőtt előadásomat e tárgyban 
berekeszteném, Pozsony megye tisztelt követének azon állí
tására, mintha a magánrendszer elfogadásával annak léte- 
síthetésére a megkívánté költségeket is, melyek nem kevés 
mennyiségre rúgnak, elvállaltuk volna: engedelmet kérek! 
ez nem á ll; mert valamint Pozsony vármegye követének, 
küldői engedelme nélkül, reájok terhet vállalni nem szabad, 
úgy nekem sem, — valamint másszor is kijelentőm, hogy kül
dőim engedelme nélkül sem a nemes-, sem a nem-nemesekre 
terhet vállalnom nem szabad. — Majd midőn kérdés leend, 
hogy a törvényhatósági és kerületi börtönök minő öszvegből 
lesznek felállítandók ? akkoron küldőim részéről nyilatkozni 
fogok; mostan pedig kijelentem, hogy a magánrendszer elfo
gadásával semminemű terhek elvállalásában sem meg nem 
egyeztem, sem küldőim akarata nélkül meg nem egyezem.

Jász-Kún hevület követe Vághó Ignácz: Én a kalocsai 
káptalan érdemes követével tartván, a Szentírás magyarázata 
után szinte azt mondom: »nem akarom a bűnösnek halálát,
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hanem hogy éljen«; — de mondom és akarom azt is, hogy 
a békés polgároknak személye és vagyona a gonosztevők 
ellen biztosíttassák a közállomány által; azért ennek köte
lességében áll a czélravezető hasznos módokhoz nyúlni, a 
szükségtől felhivatván; fölfogásom után azonban a halálos 
büntetést a czélravezető eszközök legbizonyosabbikának né
zem a nagyobb gonosztettek gátlásában; én ebben föltalálom 
a büntetésnek főkellékeit, a példát t. i. és a rettentést, s 
miután a büntetőtörvények alkotásánál nem egyedül a bün
tetési nézetekből indulok ki, hanem azt akarom, hogy a 
büntetés a bűnhödéstől mindenkit elriaszszon, a halálos bün
tetésnél nem ismerek elrettentőbbet; az enyészettől borzad 
még az oktalan állat is, s az félelmet és rettegést idéz benne 
elő: annyival inkább elriasztja tehát az arról elmélkedni 
tudó embert. — De szólnak a halálos büntetés megtartása 
mellett minden ország példái, főleg azoké, melyek a halálos 
büntetést eltörölvén kisérletkép, annak szükségét belátva, 
visszahúzták azt. — Azután nem is szeretném e kísérletet 
honunkban, attól tartván, hogy addig, míg a halálos bün
tetés helyét elfoglalandó örökös elzárásnak rémítő képét —r 
bátor szabadságra alkotott embernek ez is borzasztó —• 
eléggé fölfogják, addig sok békés polgárnak, sőt családoknak 
élete dulatik fel s vagyona raboltatik el, s lakokat, sőt egész 
falukat áldozhatnak fel boszúvágyuknak a gonoszakaratú 
emberek. — Igazolja a halálos büntetés elkerülhetlenségét 
a tapasztalás is, minthogy honunk némely részeiben egyedül 
a rögtöni halálos büntetés ritkítá meg a rablás-, gyilkolás- 
és gyújtogatásokat; vannak vidékek, hol ezelőtt csaknem 
mindennapos volt, a pásztoroknak fegyveres erőveli leverése 
vagy lelövése mellett, a baromfalkáknak megszakajtása, mi 
ugyan most is, de ritkábban történik, mert a halálos bün
tetésnek nyomban követése rettentő példa volt. — E tekin
teteknél fogva tehát — bátor a rögtönitélő hatalomnak 
barátja nem vagyok, utasításom sincs a halálos büntetésre, 
ismervén mégis küldőim gondolkozását, kerületeink körül
ményeit, de önmeggyőződésem szerint is, a halálos büntetés 
megtartására szavazok.



1 7 4 ORSZÁGOS ÜLÉSEK.

Hajdú hevület követe Pély-Nagy Gábor: Tökéletesen 
meg vagyok győződve, hogy valamint egyes polgárnak, úgy 
még inkább statusnak semmiféle indulat, felhevülés vagy 
szenvedély által elragadtatva lenni nem szabad; a statusnak 
hát csak azon esetben volna joga az embert megölni, ha 
erre önvédelme által kényszeríttetnék; és épen itt, az önvé
delmi jog szükségességének ezen eszméjén alapul a halálos 
büntetés jogtalansága, mert nem képzelhetek oly esetet, mely
ben a statusnak egyes magányos személynek ellenében any- 
nyira volna szüksége kiterjeszkedni önvédelmében, hogy egyes 
embert életétől meg kelljen fosztania. És ezen nézetből 
indulva ki, azt hiszem, hogy a statusnak nincs joga polgárai 
ellen a halálos büntetést gyakorolni. — Azonban ha ezen 
jog kétségbe nem hozatnék is, mindazáltal a halálos bün
tetésnek czélszerűtlenségét bizonyítják a történetek, miután 
is ezredek tapasztalásai mutatják, hogy halálos büntetés 
által se nem javíttattak, se bűntettektől el nem rettentettek 
az emberek, sőt minél gyakoriabbak, minél véresebbek voltak 
azok valamely korban egy nemzetnél, annyival vadabb és 
irtózatosabb bűnök elkövetésére vetemedtek; ennélfogva a 
halálos büntetés eltörlése mellett szavazok.

Ung megye követe Horváth Simon • Szomorodott szívvel 
emelem szavamat a t. KK. és b it. körében most, midőn a 
választmányi szerkezet ellenére a halálos büntetés további 
fentartása mellett szólok; és noha örömet éreznék, sőt — 
mint kerületi tanácskozásunkban egy megye érdemes követe 
szólott — büszke lennék, ha szeretett magyar hazánk első 
lehetne az európai országok közt, mely a halálos büntetést 
kebelében eltörölhetné ; de, fájdalom, midőn törvényhozásunk 
csak most kezd ébredezni s a népnevelés tárgya még alkal
masint jó darab ideig csak a jámbor óhajtások sorába fog 
tartozni, hazánkban a halálos büntetés eltörölhetése, a nélkül, 
hogy a közállományi csend a maga legmélyebb alapjaiban 
veszedelmesen meg ne rázkódtatnék (nagy zaj s egyes visítás 
a hallgatók közt, melyre)

Elnök (közbeszól): Pisszegések közt nem tartok ülést! 
Az, a ki visított, menjen ki. Méltóztassanak megengedni a
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KK. és RR., a szólásszabadságot emlegettük a múltkor, de 
ba ez nálunk így gyakoroltatik, akkor szólásszabadság ná
lunk nincs; mert a mi itt történt, az a legutolsó vendég- 
fogadóba és legutolsó csárdába való visítás. Én kötelessé
gemnek tartom megtudni, bogy ki tette-e botrányt ? és kérem 
a KK-at és RR-et, méltóztassanak mindenkit egyenesen 
meghallgatni, azzal 'tartozunk azon nemes vármegyének, 
melyet kilci képvisel és tartozunk magunknak is; a hall
gatóságnak pedig azon csúfos kiáltásai (helyes!) egyáltalában 
nem ide valók; azért már valamint sokszor tettem, úgy most 
is világosan kimondom, hogy az olyan ember nem hogy ilyen 
országgyűlési terembe, hanem még egy becsületes társaságba 
sem illik.

Ung megye követe Horváth Simon (folytatja): Tek. 
KK. és R R .! Azt tartom, senki sem fogja tagadni, hogy 
hol törvényhozásról, még pedig olyan törvényhozásról van 
szó, mely alkalmas vagy alkalmatlan volta szerint valamint 
igen sok jót, úgy legtöbb rosszat is hozhat a hazára és annak 
minden rendű lakosaira, ott a szívnek ha nem kell is egé
szen hallgatni, de minden esetre vezéri szerepet játszani nem 
lehet; a tapasztalás-edzette észnek kötelessége a törvény- 
hozás ily életkérdéseit megfejteni. — Tek. KK. és R R .! 
Igaz, igen nagy feladat embernek ember életéről rendelkezni, 
azért a dolgot általános szempontból tekintve, két kérdést 
teszek: 1. van-e a közállománynak joga halállal büntetni? 
2. van-e kötelessége, mely e jogot mellőzhetlenül feltéte
lezi? — Csekély nézetem szerint, t. KK. és RR., mind az 
első, mind második kérdésemre szomorú »igen« a felelet; 
ugyanis, ha egyszer embernek van joga ön életét minden 
igazságtalan megtámadó ellen még annak halála eszközlése 
által is védeni: úgy bizonynyal a közállománynak is, mely 
egyesek összesége, minden azon jogokkal birni kell, melyek
kel egyesek bírnak, és így a halálos büntetés használásának 
jogával is; de azt is meg fogja mindenki engedni, hogy a 
közállománynak lévén kötelessége minden polgárnak személyes 
bátorságát, becsületét és vagyonát védeni, bizonyosan köteles
sége ezen czélnak elérésére a legalkalmasb eszközöket hasz-
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nálni; már pedig hogy a halálos büntetés leghatalmasabban 
elrettenti a gonosz embert a gonoszságtól, azt minden idők 
tapasztalása bizonyítja ; egyes kivételeket szabályul venni 
nem lehet. — Egyik káptalan érdemes követe a Szentírás
ból vett erősséggel lépett fel a halálos büntetés ellen, azt 
hozván fel, hogy Krisztus urunk a bűnösökért jött e világra, 
s hogy nem kívánja a vétkesnek halálát, hanem megtérését. 
Tek. KK. és RE,., ezt én is elhatározó erősségnek venném, 
ha nem tudnám, hogy szinte azon Szentírás világosan 
parancsolja: »ne hagyd a gonoszt élni«. — Ezen két világos 
parancsolatot csak úgy lehet és kell megegyeztetni, hogy 
a gonoszok nevezete alatt a büntetés által nem javulhatókat 
kell érteni, és a halálos büntetést csak azokra alkalmazni, 
kikről az mondatik: »ne hagyd a gonoszt élni«. — Sokan 
ugyan — fájdalom! — mai világban már a Szentírás tekin
télyére nem sokat hajtanak, de, hála az égnek! még nem
zetünk igen nagy többsége ily divatosan nem gondolkozik 
s én is azt tartom, hogy csak azon polgári intézkedés Ígér
het magának maradandóságot, mely a Szentírással ellenke
zésben nincsen. -  Engedjék meg továbbá a t. KK. és RE., 
hogy egy példát én is hozhassak föl a halálos büntetés czél- 
szerűsége mellett. Tudva van a t. KK. és RE. előtt, mily 
iszonyúságok történtek Zemplén és Szepes megyékben a 
kolera ideje alatt, melyekről azoknak, kik a helyről távolabb 
laknak, oly fogalmuk sem lehet, mint nekünk, kik a tör
ténteket a szomszédból szemléltük; mi irtózva emlékezünk 
a fellázadt nép dühöngéseinek gyászos eseteire. E két fel
lázadt népű megyék közt fekszik Sáros megye, melynek 
akkori érdemes első alispánja az ott is kitörni akaró láza
dást az által gátolta meg, hogy annak kezdői közűi egyet 
rögtönitélet által kivégeztetett. Különösen tehát a hasonló 
lázadás eseteiben, mint szintén akkor, ha rablócsoportok 
által a közbátorság megzavartatnék, utasításom következté
ben a halálos büntetés megtartása mellett szavazok.

Liptó megye követe Szentiványi Jenő: Kekem a sző
nyegen levő tárgyban utasításom nincs; a nélkül pedig a 
tanácskozásban tettleges részt nem vehetek, és ámbár a
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kerületi ülésben a többség számába tartoztam, semel pro sem
per most kijelentem, hogy ezen kérdésben nem szavazhatok.

Trencsén város követe Bakos József: E mostani fel- 
világosodottabb és az ó-testamentomi előitéletektől fölmentett 
kor véres áldozatokat és emberi életet (a mi egyedül Istennek 
adománya és tulajdona) kivégeztető véres példákat immár 
többé nem kíván. Idvezítőnk, a kit a zsidóságnak, de kivált
képen a farizeusoknak tűrhetetlen dühe egyedül a mózesi 
törvényeken, ó-testamentomi szokásokon alapult kor szelleme 
s ennek hódoló Pilátus Pontius főbirájoknak igazságtalan 
ítélete kereszthalálra Ítélt, ellenben pedig a legnagyobb latort 
és embergyilkost, Barabást büntetlenül szabadon elbocsátotta, 
gyászos és Szentírásban olvasható példája ennek és ugyan
annak az új-testamentomban feltaláltató e következő szavai: 
»nem akarom halálát a vétkes, bűnös embernek, sőt inkább 
kívánom, hogy ez megjavuljon és éljen«, — elegendőképen 
tanúsítják, hogy a vétkes embert nem halálra ítélni, kivé
geztetni, hanem inkább javítani, s hogy másoknak ne ártson, 
személyes szabadságától megfosztani és elzárva az emberi 
társaságtól, rabságban tartani kell! — Minden büntetésnek 
főczélja egyedül csak javítás lehet; ha pedig a gonosztevőket 
halálra ítéljük és kivégeztetjük, ezen czélt — a mint az orszá
gos választmány a javító- és büntetőrendszerben javasolja — 
el nem érjük. Hogy a kivégeztetési tragikus példák, melyek 
által a nép csak durvább és embertelenebb lett, a gonosz
tevőket a vétkes élettől és gyilkosságoktól el nem rettentik, 
ezt a hajdani kor, melyben nem csak mindennemű kínzó 
tortúrák, de legborzasztóbb nemei a kivégeztetéseknek igen 
gyakran, sőt majdnem mindennap országszerte mindenütt 
alkalmaztattak, igazolja. Én a Szentírásnak tanúsága szerint 
a legnagyobb latort is megjavulhatónak hiszem és tartom. 
Miután pedig az ezen büntető- és javítórendszerben a halálos 
ítéletek és kivégzéseknek helyébe az örökös vagy több évekig 
tartó rabságot substituálva, a közbátorságot tehát ily gonosz
tevők ellen biztosítva találom: azért ezen javítórendszeri 
szerkezetet pártolom és a halálos büntetéseket megszüntetni 
kívánom.

1843-iki javaslatok, ü l .  k. 12
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Sáros megye Jcövete Semsey Albert: Küldőim szoros 
utasításánál fogva a halálos és testi büntetés megtartására 
szavazok.

Pozsega megye lcövete Farkas Sándor: Küldőim szel
leméből kiindulva, a halálos büntetést szinte megtartatni 
kivánom.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Én a halálos 
büntetésnek megtartása mellett szavazok; most nem is 
ismétlem azon okaimat, melyeket a kerületi ülésben már 
bőven előadtam és csak azon környülállásra kivánom figyel
meztetni a t. KK.-at és RR.-et, midőn 1840-ben az angol 
parliamentben Evans követ a halálos büntetés eltörlését 
indítványozta, arra az akkori miniszter Russel felelvén, azon 
kérdést tette: váljon vannak-e Angolországban olyan embe
rek, kiket a gyilkosságtól a halálos büntetés visszariaszt? 
Erre az angol parliament többsége »igen«-nel felelt. — 
Ha a t. KK. és RR. azt gondolják, hogy ezen kérdést 
Magyarországban alkalmazni nem lehet, hogy Magyarország
ban nincs ember, kit a halálos büntetés a gyilkosságtól 
visszariasztana: akkor ám tessék a halálos büntetés eltör
lését megengedni; de miután tapasztalás szerint itt még 
igen sok ember van, kiket rablástól és gyilkosságtól csak 
a halálos büntetés rettenthet vissza, azt gondolom, hogy 
miután Eszak-Amerikában is és az egész művelt világban 
alkalmazzák még a büntetésnek ezen nemét, — miután 
Württembergben a kamarák nagy többsége, Badenben a 
liberális párt főnökei, Rotteck, Itzstein és Welcker is czél- 
iránytalannak találják a halálos büntetésnek eltörlését: 
azt hiszem, hogy nem érkezett el még azon idő, hogy a 
halálos büntetésnek eltörlését javasolni lehetne, azért azt 
— csak a legritkább esetekben mindazáltal — alkalmaztatni 
kívánnám.

Veszprémi káptalan követe Bezerédy Miklós: üng 
megye követe a kalocsai káptalan érdemes képviselőjét 
czáfolgatva, á llítá : mintha sikeretlen volna a halálos bűn-
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tetés ellen a Szentírás szavait idézgetni, mert annak már 
ma nincs tekintete; — azonban mennyire egyezik ez a 
valósággal, mennyire a történetek nagy tárából merített 
tanúsággal, kitetszik a következendőkből: valamint hajdan 
ott tűnt fel a világosodás hajnalcsillaga, hol az Isten igéjét 
magában foglaló Szentírás olvastaték s becsben tarta ték : 
úgy sötétség és műveletlenség trónja uralkodik ott, hol a 
Szentírás ismeretlen; és valamint hajdan Amerika renge
tegeiben nem Plato és Socrates munkáit, hanem a Szentírást 
vivék magukkal a térítő szerzetesek: úgy a mai missiona- 
riusok is, midőn Chinába vagy Afrika homokos pusztáira 
mennek, a pogányok és vad népeket megszelídíteni, — nem 
Voltaire és Rousseau dolgozatait, hanem Szentírást visznek 
magokkal. Nem hagyhatom továbbá is említés nélkül azt, 
hogy az angol, franczia, burkus bibliai társaságok a bibliát 
ép a legifjabb időkben nyomatúk ki millió és millió példá
nyokban, s a világ minden részeiben elterjeszték azokat, 
s bizonyára midőn Kant és Schelling philosophiáját csak 
néhány száz tudós olvasgatja, akkor a Szentírás példányaiból 
milliók merítik ma is a boldogság tudományát. — Vegye, 
kérem, Ung követe ezeket figyelembe, és ítélje meg elfogultság 
nélkül: ha van-e ma is tekintélye a minden könyvek köny
vének, a Szentírásnak ? — Másik ellenvetése a tisztelt követ 
úrnak az : mintha a kalocsai káptalan követe a halálos 
büntetésnek eltörlesztésére szavazva, a bűnöket védelmezné; 
mert írva van a Szentírásban: »ne védd a gonoszt«. De, 
kérdem, a magánrendszer, az itteni sanyarú élet, szakadatlan 
munka védelme-e a gonosznak, vagy talán az örökös elzárást 
lehet a gonoszok pártolásának tekinteni? — Ezeket Ung 
érdemes követének! -—• A fenforgó tárgyra nézve pedig 
kérésem a t. KK. és RR. előtt az: tegnapelőtt méltóztattak 
a magán- vagy poenitentiarius rendszert a kathol. egyház 
kebeléből, a zárdák, kolostorok czelláiból az építendő világi 
javítóintézetekbe átplántálni, ma meg az anyaszentegyházat 
utánozva, töröljék el a halálos büntetést.

ElnöTc: Ez nem ide tartozik. Az ellenvetésre nézve 
pedig: még ritkán hallottam, hogy valaki oly méltánylattal

12*
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szólt volna a Szentírásról, mint épen Ung vármegye tisztelt 
követe, reá nézve tehát a reflexiónak helye nem lehet.

Csongrádi megye követe Szegheö József: Ezen tárgy 
már ki van merítve; csak Szepes megye tisztelt követének 
azon mondására, hogy van-e Valaki, kit a halálos büntetés 
elrettent a gonosztól P azt felelem: van-e valaki, kit az 
örökös rabság a gyilkosságtól elrettent? Én hiszem, hogy 
van ily ember s azért a halálos büntetés eltörlésére szavazok.

Esztergomi fökáptalan követe báró Rudnyánszky Sá
muel : A kalocsai főkáptalan követe e tárgyróli véleményemet 
egészen kimerítette; csak Ung megye érdemes követének 
állítására, mintha léteznének emberek, kik javíthatatlanok, 
bátor vagyok egy bölcsnek mondását megemlíteni: »De 
nullius emendatione desperandum, quem Dei patientia sinit 
vivere«.

Bakabánya város követe Harsányt P ál: Azon kérdésre, 
mely állítólag az angol parliamentben felvétetett, én csak 
azt vagyok bátor felelni, hogy: ha állana is a feltétel, mi
szerint a halálos büntetés elijeszt a bűnöktől, azért e bün
tetést használni nem lehetne; mert a büntetés csak az 
elkövetett bűntényben találja fel alapját és jogosságát, csupán 
a bűntényhez kell minden büntetést alkalmazni, — azontiíl 
semmi más czélra az embert eszközül lealázni nem szabad. 
A végett büntetni, hogy más emberek a bűntől elrettentes
senek, nem szabad; mert nem jogszerű, s ez ellen az embe
riség méltósága protestál. A büntetés theoriája abban áll, 
hogy a bűntény és a büntetés között egyenlőség legyen, 
s ha ez a halálbüntetés nélkül elérethetik, halálbüntetést 
a statusnak alkalmazni nem lehet. De nem is ijesztetik el 
az ember halálbüntetéssel a bűntől; mert a halálos kivég
zéseket, mint spectaculumokat, a jobb és gyengébb érzelmű 
emberek nézni nem is mennek, tehát épen azok nem, a 
kikre hatásuk volna, hanem azok mennek nézni, kik nem 
iszonyodnak a látványtól, tehát a kikre hatása annak nincs, 
sőt a kik babonás vak hiedelemből kendőket mártanak a
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fejevett ember vérébe, azokkal bizonyos nyavalyákat akarván 
orvosolni. Mennyire nem rettent el a halálos büntetés, erre 
én tudok több példákat, hogy magát az akasztott embert 
is meglopták, s van arra is példa, hogy a hóhér, ki mint 
a justitia szolgája sok bűnöst kivégzett, tilos embergyilko
lásért maga is pallos alá került. Az országos választmány 
kifejté, mikép a halálbüntetés nem czélszerű, s azért hatá- 
rozá annak eltörlését; — én ehhez még csak azt adom, 
hogy: ha nem czélszerű, akkor nem is jogszerű; mert az 
emberek bizonyos társasági czélok végett állottak társaságba, 
és csak azon jogokat ruházták a statusra, melyek ezen 
társasági czélok elérésére szolgálnak és szükségesek; olyan 
jogokat pedig, melyek nem czélszerűek, nem ruháztak a 
statusra; mert hiszen olyan jogokra nem is volt a statusnak 
szüksége.

Mondatik, hogy a nép véleményében is pártoltatik 
a halálbüntetés, azért veszedelmes volna azt egyszerre el
törölni ; de én megfordítva kérdem: váljon azon antipathia 
és engesztelhetetlen gyűlölség, melylyel a nép a hóhér iránt 
viseltetik, nem oda mutat-e,, hogy épen a nép véleménye 
kárhoztatja a halálbüntetést? — különben is én nem gon
dolom, hogy a mennyiben a nép a halálbüntetést jóváhagyja, 
ezt romlatlan természeti hajlamából tenné; hanem azt 
gondolom, hogy e tekintetben magok a törvények, melyek 
századok, sőt ezredek óta gyakorolják e büntetést, rontották 
meg a nép véleményét. De a törvényhozónak nem is csupán 
abban áll kötelessége, hogy törvényeit egyedül a nép véle
ményéből merítse; hanem egyszersmind az is kötelessége, 
hogy törvényeivel a népet oktassa, nevelje és helyesebb gon
dolkozásra vezérelje. — Hallottam azt is mondatni, hogy 
halálbüntetés helyett az örökös rabságra Ítélendő bűnösöket 
a statusnak tartani kell, erre pedig nincsen költség; de ez 
csak körülményes eset s már ha oly szegény is valamely 
status, hogy rabjait nem tarthatja, ez jog tekintetében mit 
sem változtat a dolgon, mert a szegénység jogot nem teremt 
ott, a hol jog nincsen. Mondaték az is, hogy ha a statusnak 
joga nem volna az életet elvenni, akkor örökös rabságot 
vagy egyéb büntetést sem szabhatna, mert az ily büntetéssel



1 8 2 ORSZÁGOS ÜLÉSEK.

is az életet rövidítené. Az én nézetem szerint ez fonák okos
kodás; mert a büntetés theoriája nem azon alapul, hogy 
elveheti-e vagy rövidítheti-e a status valakinek életét ? hanem 
az a büntetés vezérelve, hogy a büntetésből több rósz hára
moljon a bűnösre, mint azon jó vagy nyereség, melyet ő az 
elkövetett bűntényből vont; s ez az, mi a büntetés kiméré
sében az önkényt kizárja; — ezen elv szerint pedig az örökös 
rabságban tökéletesen elérethetik a czél, mert ki örökre 
elveszti szabadságát, még többet veszít el, mint a mennyit 
ő a bűntényből nyerhet; az élet elvétele vagy megrövidítése 
itt tehát nem czél, hanem a bűntény és büntetés közötti 
egyenlőség hozatik ki, csak annyiban haladtatván meg ezen 
egyenlőség, a mennyiben éjjen a bűnöktőli el tar tóz tatásra 
szükséges.

Hallottam még azt is, hogy a mi népünk nem áll az 
értelmiségnek azon a fokán, hogy a halálbüntetést nélkü
lözhetné ; én pedig — épen ellenkezőleg — azt állítom, hogy 
ha a status nem gondoskodott a nép nagyobb értelmiségre 
emeléséről, annál kevésbbé van joga halállal büntetni a 
műveletlenek rósz cselekvéseit. — Sokat hallottam még, mire 
mind könnyű volna felelnem, ha a t. KK. és RE. figyelmét 
fárasztani akarnám ; de csak arra felelek, mit általánosan 
mondatni hallottam, hogy a halálbüntetés a legrégibb időktől 
fogva minden nemzeteknél divatozott; ■— igaz; de az em
beriség ezen oktalansága okozta is aztán, hogy egy Socrates 
kiürítette a méregpoharat s az emberiség egyetlen üdvözítője 
keresztfára feszíttetett.

Angol- és Francziaország példájára hivatkoznak, de 
épen azon országokban mit mutat a tapasztalás ? En positiv 
adatok nyomán állíthatom, hogy mind a két országban fogy
tak azon bűntények, melyekről a halálbüntetés levétetett, 
ellenben szaporodtak azok, melyeken ezen büntetés meg
hagyatott ; mert nem csak az országlók idegenkednek a halál- 
büntetéstől s azért gyakran megkegyelmeznek, hanem iszo
nyodnak a bírák is, a honnan inkább fölmentik a bűnöst, 
mintsem halálra Ítéljék s így a bűn büntetlenül marad, 
holott a bűntől épen csak a büntetés bizonyossága és elke- 
rülhetlensége tartóztat. — Küldőimnek eldöntő szavazatuk,
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fájdalom, nincsen s most várják a törvényhozás igazság- 
szeretetétől, hogy ezen alkotmányos jogukba visszahelyez
tessenek ; azonban addig is, míg ez megtörténnék, legalább 
ezen visszanyerendő eldöntő szavazat reményével oda járulok, 
hogy a halálbüntetés eltöröltessék.

Székesfehérvár város követe Eisclil János: Utasításom 
nincs, de küldőim szelleméből és némileg tetteiből indulva, 
bátor vagyok e tárgyban röviden nyilatkozni. — Küldőim 
ugyanis meggyőződve arról, hogy lejártak azon idők, hol a 
büntetés főczéljának az elrettentés tekintetett és hogy e 
czélra a halálbüntetés legkevésbbé alkalmas eszköz, a régibb 
időből a halálbüntetés végrehajtására fenlevő jelt lerontották 
s csak ebből is a halálbüntetés eltörlését kívánom.

Elnök: Ha többeknek nyilatkozni nem tetszik, a több
ség arra megy ki, hogy »maradjon«. — A  mi a testi bün
tetések eszméjére nézve felhozatott, arra nézve még kevesebb 
nyilatkozás történt, tehát az is maradhat. — Még Zemplén 
megye követe egy új büntetés nemét pendítette meg, t. i. a 
polgári jogoktól való megfosztást; de ez viszhangra nem 
talált.

Torontál megye követe Karácsonyi László: Hogy a 
halálos büntetés megtartása vagy eltörlése komoly figyelmet 
igénylő kérdés, az tagadhatatlan; de bizonyos az is, hogy 
a közelebbi időben részszerint folyóiratok- és hírlapokban, 
részszerint az országos választmány 13-ik ülése jegyzőkönyvé
ben, részszerint e teremben mondottak által a kérdés annyira 
megvitattatott, hogy újat mondani alig lehet; miért is követ
társam, hosszas előterjesztés helyett, már a kerületi ülésben 
utasításunknál fogva röviden kijelenté, hogy a halálos bün
tetés az ítélő és végrehajtó bíróra nézve súlyos feladat, 
mivel a halálos büntetés czéljának meg nem felel; — néze
tem szerint a törvényhozónak kötelessége, eltörlését s ennek 
eredményeit is megkisérleni. — Ezt előbocsátván, megbízóim 
rendeletét teljesítendő, indítványozom: hogy a szóban levő 
8-ik §-ban előszámított büntetések a büntetés egy nemével
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megszaporíttassanak, — jelesen: hogy a gyűlések és válasz
tások alkalmával kicsapongók, birói ítélet következésében, e 
jogok gyakorlatától ideiglenesen megfosztassanak. — Szinte 
indítványozom: bogy a büntetések sorában hatodik helyen 
álló birói megdorgálásra nézve világosan kijelentessék, mi
képen dorgálás nem felsőbb i parancs, vagy valami végzés, 
hanem egyedül birói ítélet következésében gyakoroltatbassék.

Olvastatnak a 9., 10. és 11. §-ok.

Vas megye követe, Békássy Imre: A 11. §-ból ezen 
szót: »végítélet következtében« — kihagyatni kívánom azért, 
mivel a Il-ik  rész 194., 195. és több §-ai szerint az elzárási 
parancs is különfélekép adathatik, és ugyanazon rész 413. 
és 414. §-ai értelmében a felebbvitel szabad lábon is történ
hetik, és így a végítélet előtt elzárt, vagy a felebbvitelt 
nem szabad lábon tehető hosszasabb ideig szenved, mit az
I-ső rész 36. §-a értelmében beszámíttatni látnék igazságosnak.

Elnök : H a a bíróságnak tetszik a hosszasabb letartóz
tatást tekintetbe venni, azt teheti.

Tovább olvastatik az 51. §-ig.

Elnök: Az egész a választmányi minoritásnak votuma 
szerint van szerkesztve. De, t. KK. és RE., a büntetőrend
szerben a főszempontnak mindig annak kell lenni, hogy 
a bűnös múlhatatlanul bűnhődjék, az ártatlanoknak pedig 
ártatlanságuk bebizonyítására út és mód adassék. A bűn 
sokféle lehet, kisebb vagy nagyobb: a beszámításnak is 
tehát ahhoz képest mértnek kell lenni; de a legkisebb bűnt 
is büntetés nélkül hagyni nem lehet. Méltóztassanak gyakor
lati oldaláról venni a dolgot: hány eset van, hogy valaki 
csak közönségesen szólít fel vagy bujt fel valakit bűntettnek 
elkövetésére? — Már ha a törvényben kimondanók, hogy 
a felbujtás csak akkor blintettetik, ha az valamely határo
zottan kijelölt bűnnek elkövetésére van irányozva: ezen tör
vény által a roszakaratnak egyenes alkalmat szolgáltatnánk 
arra, hogy a vétkes kijátszhassa a törvényt; mert — a mint
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a francziák szokták mondani — némelyek közökben tartva 
a criminalis codexet lopnak. Bizonyos az, hogy az általános 
felszólítás is csakugyan bűnre ingerel s így szinte bünte
tésre méltó; p. o. ha ketten összeállnak bűntett elkövetésére, 
a nélkül azonban, hogy a vétkek kijelölésére kiterjeszkedné
nek, az egyik például azt mondja: »álljunk boszút ezen a 
városon«, — s ennek következtében a várost kirabolják, — 
ő nem mondta, hogy »raboljuk ki ezen várost«, hanem: 
»boszuljuk meg magunkat a városon«, — már kérdem: lehet-e 
mondani, hogy az ily felbujtó nem vétkes? Az effélék csak 
theoretikus ábrándok maradnak, melyek a büntetőrendszer- 
ben elő nem jöhetnek. Bennünket már a választmányban is 
hosszasan foglalatoskodtatott ezen tárgy; de akkor is, most 
is meg vagyok győződve, hogy ezen argumentuma a t. KK. 
és RR.-nek, miszerint csak a kijelölt bűnre kell a felbujtási 
büntetést megszabni, nem á ll; mert a fölbujtás, ha bizonyos 
kijelölt bűnre nem intéztetik is, azért csakugyan bűn, habár 
ily esetben a biró a büntetést átváltoztathatja is kisebb 
büntetésre, így gyengébb fenyítést dictálhat. Az ilyen föl
bujtás iránt tehát indifferensnek lenni nem lehet; mert 
habár a vétek csak czélba vétetett is s ha valaki csak föl
szólítta tik is egy véteknek elkövetésére, az már elég; az ily 
esetben megítélni, hogy a fölbujtás milyen büntetést érdemel, 
tökéletesen a bíróságtól függ, és erre a bíróságnak teljes 
hatalmat adtak a t. BR., hogy a beszámítás mértékéhez 
alkalmazhassa a büntetést, mennyiben a legkisebb büntetés 
meg nem határoztatik. I t t  nincs más kérdés, mint az: ha 
váljon bűntett-e, midőn valaki mást valamely bűntett elkö
vetésére fölbujt ? — Byen szerkezet minden esetre sok kicsa
pongásra adhatna alkalmat épen oly bűnösök által, kik igen 
át tudnák látni azt, mi reájok nézve a criminalis codexben 
kedvező van; mert az ily kivételek nem alacsony rendű 
embereknek szolgálnak védelmid, hanem épen a furfangos 
eszűeknek. Azt tehát nem lehet mondani, hogy az ily hatá
rozatlan tárgyú fölbujtás is nem bűn; a bűnt pedig, habár 
legkisebb is, a t. RR. végzése szerint ahhoz mért bünte
téssel büntetni kell. E szerint tehát a minoritás vélekedé
sének legnagyobb argumentuma megszűnik.
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Nógrád megye követe Kubinyi Ferenci: A statusnak 
hatalmában áll a visszaélést megfenyíteni; hogy azt tehesse, 
világos és határozott törvényekre van szüksége; ezek azon
ban csupán tettekre, nem pedig gondolatokra alkalmazhatók. 
Ez a büntetőigazságnak oly alapelve, melytől a törvényhozó
nak eltávozni nem lehet; ezen elv vétetik alapelvűi a föl
hajtókra nézve is ; hogy tehát valakit mint fölbujtót bün
tetés alá venni lehessen, szükséges ellene bebizonyítani, hogy 
felbujtásában valamely bűntettet határozottan kijelölt, hogy 
a fölbujtásban a kijelölt bűntettre nézve valóságos vétkes 
czélzata volt; mert egyébként minden véletlenül kiejtett szót 
mint fölbujtást lehetne büntetni, a mi feladásokra, vizsgáló
dásokra adna okot és megzavarná a polgárok nyugalmát. 
Ezeknél fogva, küldőimtől nyert utasítás következtében, én a 
különvéleményen alapult kerületi izenet szerkezetét pártolom.

Tolna megye követe Bezerédy István: I tt a tényálla- 
dék meghatározásáról van szó, melynek hiányos, visszás 
mivoltát a bírónak mérséklése, melyet ő nagyméltósága az 
elnök a beszámításban említe, korántsem pótolhatja. Hogy 
a bűn büntettethessék, az ártatlan pedig zaklatás és bán- 
talom ellen biztosíttassák, azt tartom, nem lehet a szerke
zetet máskép készíteni, mint azt a kerületi végzés tartja. 
Vannak rósz hajlamú emberek, kik még a jóraintésben is 
roszra találnak ingert, és azért a jóraintőt veszszük-e a cri- 
minalis procedura alá? Tények, példák léteznek e részben, 
mily sok visszaélésre adott alkalmat a fölbujtás definitiójá- 
nak hibája. Ha ezeket ignorálni nem akarjuk, ha a bün
tetőrendszerben zaklatási systemát nem akarunk felállítani, 
nem tehetünk mást, mint hogy megtartsuk a kerületi szer
kezetet.

Elnök: Én csak azt mondtam, hogy midőn a hiró 
büntetőtörvénykönyvet készít, akkor nagy közönyösségben 
kell a dolgokat felállítani. Hogy mely tettek »lubricum 
linguae«, azt a biró jól tudja, s melyek »calumnia«, azt is 
legjobban átlátom. I t t  más oldalról vegyük a dolgot, t. BU., 
itt főképen azt kell tekintetbe venni, a mi leggyakrabban
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történik; itt a gonosz emberekről, a közönséges vétkeket 
elkövető tolvajokról, rablókról van a szó; p. o. összejő néhány 
ember a korcsmában és összebeszélnek, hogy p. o. ezen és 
ezen a falun boszút állanak, de a vétek nemét meg nem 
határozzák, megrészegednek azután s felgyújtják a falut 
vagy megölik az embert. Ha ez már megtörtént, akkor azt 
mondja egyik a másiknak: »barátom, én csak közönségesen 
szólottám, én nem mondtam, hogy gyújtsd föl a falut« stb. 
Ilyen hajlandóság a büntetés alóli kibúvásra természetesen 
megvan az ily emberekben s ilyeneket értettem én. — Meg
vallom, hogy e mellett a gyanúsításnak barátja nem vagyok, 
de lehetetlen, hogy az ember az ilyen esetet vétkesnek ne 
mondaná, mert — a mint mondám — a büntetőtörvény
könyvnek egyik főczélja mindig az, hogy a csendesség és 
nyugalom fentartassék. — Méltóztassanak tekintetbe venni, 
hogy itt kilenczvenkilencz századrészben a közönséges go
nosztettekről és nem valami politikai vétségekről van szó, 
melyekről a separatum votum is elmélkedik; az ilyenekre 
nézve szívesen ráállok, ha ezekre nézve némi kivétel tétetik, 
a mint ezen törvényjavaslatban téve van is.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: A törvény 
csak végrehajtott bűntettet vagy bűnkisérletet büntethet; 
ha az, ki fölbujtatott, még bűnkisérletet sem követett el, 
tehát a fölbujtó cselekedete bűnkisérlet sem volt magában, 
hanem csak előkészület a bűnre vagy szándék: ez esetben 
a fölbujtó nem büntettethetik, mert szándékot a törvény 
nem büntethet. — A 2-ik argumentum az : hogy a fölbujtásj 
nem magánálló vétek, hanem accessoriuma azon véteknek; 
melyre irányozva van; ezt bizonyítja a törvénykönyv maga 
mely a fölbujtásról külön büntetést nem rendel, hanem 
mindig azon bűntetthez képest méri a büntetést, mely bűn
tettre a fölbujtás irányozva van; ha tehát a fővétek nem 
büntetteték, akkor a mellékes véteknek sem lehet bűntet
teim ; pedig a fölbujtott, ha bűnkisérletet nem követett el, 
nem büntettetik; — ennélfogva következetlenség, hogy ily 
esetben a fölbujtó büntettessék.
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ElnöTc: Csak azt tessék fölvenni, miről van szó, hogy: 
ha a fölhujtó szóval vagy írással, erőszakkal vagy fenyege
téssel vette-e reá a tettest a bűntettnek elkövetésére?

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Én azt látom, 
hogy a dolog érdeme nem azon szóban fekszik: »határozott«, 
hanem abban: »kijelelt«; mert különben az következnék, 
hogy a fölhujtás vagy soha, vagy csak igen ritkán fogna 
bebizonyíttatni, mivel a fölbujtónak elég ügyessége lesz, 
a czélbavett bűntettet, a nélkül hogy azt egyenesen kijelölte 
volna, mással elkövettetni s így magát a büntetés alól ki
vonni. — Ennek elkerülésére, de azért is, mivel a fölbnj tás
nak ily értelme semmiféle codexben nem találtatható, a 
»kijelelt« szót kihagyni s ezen szót »határozott« megtartatni 
kívánom.

Vas megye követe Békássy Im re: Épen azért szükséges 
a kerületi ülésben hozzátett »világosan« és »meghatározott« 
szavakat megtartani, hogy, gonosz emberekről lévén itt csak 
szó, a nem gonosz szándékúak, midőn még bűnkisérlet sem 
követtetik el, ne büntettessenek, mert — hogy én is példá
val éljek — megtörténhetik, hogy egy mezei gazda, midőn 
cselédje a mezőben tett kártételt jelenti, fölhevülve azt 
mondja: hogy más alkalommal a kártevő állatot vagy em
bert agyon kell lőni, vagy ü tn i; de cselédje tudván, hogy 
ez nem komoly szándéka, arra nézve kísérletet sem teszem 
Mégis, ha a kerületi szerkesztés meg nem tartatnék, idővel 
az ilyen ember az 54. és 56. §-ok értelmében büntettetnék: 
azért a kerületi szerkezet megtartására szavazok.

Elnök: Megvallom, hogy ez szükséges, a dolognak 
logicus összeköttetése miatt. Én így tenném: »Fölbujtónak 
tekintetik: 1-ör a ki szóval vagy írással, 2-or erőszakkal 
vagy fenyegetéssel bűntettre von valakit; 3-or a ki azt 
tőle függő egyénnek világosan parancsolta; a 4-ben azt 
tenném, a mi szóban van, ha t. i. a czélha vett határozott 
és kijelelt bűntettnek elkövetésére szóval vagy írásban egye
nesen felszólította.«
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Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Vélekedésem 
szerint a fölbujtást mindig meg kell előzni az értekezésnek.

Elnök: ISTo már, t. RE-., ha azt sem tartják véteknek, 
ha én valakit megfizetek, hogy bűntettet kövessen el, akkor 
nem tudom, mit fognak véteknek tartani ?

Arad megye követe Török Gábor: Előttem a vétek 
és bűn betudása egyenlő; ha én valakit máson való boszú- 
állásra bírok, akár meghatározom én a boszúállás nemét, 
vagyis a bűnt, akár általában bírjam reá, például: ha én 
valakit rábírok, hogy boszút álljon érettem, de nem hatá
rozom meg, mi módon, s ő vagy gyilkolással, vagy felgyúj
tással viszi azt végbe, — mivel határozottan nem mondám, 
büntetést ne szenvedjek-e? — már pedig úgy lenne, ha a 
szerkezet a szerint maradna, mint a kerületben megállapít
tato tt: azért-e részben változást kívánok.

Az 56. §-ra:

Szabolcs megye követe Bónis Sámuel: A fölbujtásra 
hozott büntetést küldőim igen keveselik: azért kívánják az 
egy tizedrészt egy nyolczadra, az egy nyolczadrészt egy 
hatodra, az egy hatodrészt negyedrészre felemelni.

Nógrád megye követe K u linyi Ferencz: A büntető- 
igazságnak alapelveivel merőben ellenkezik, hogy a fölbujtó 
büntetést kapjon még akkor is, ha a fölbujtott a bűntettre 
nézve még bűnkisérletet sem követett e l; ez igen általános 
törvény, e szerint évek múlva is lehetne valakit büntetés 
alá venni s folyvásti kutatásokra szolgáltatnék ok. Ezeknél 
fogva a büntetés kihagyására szavazok.

Elnök: Már az világosan ki volt jelentve, hogy föl- 
bujtónak tekintetik 1-ör: a ki szóval vagy írással mást a 
bűnre rávesz; 2-or az, ha valaki tőle függő egyénnek a 
bűntettet világosan parancsolta. Ha jól értettem, ez most 
ki lenne hagyva, és így csak az büntettetnék, a ki valakit 
bérrel vagy jutalom ígéretével bujtott fel; én ezt — meg
vallom — helyesnek és a közhátorságra nézve czélszerűnek
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nem találhatom: azért az országos szerkezetet ajánlom. Én 
ezt igen jó propositiónak tartom ; mert az a) alatt foglalt 
esetre, ha t. i. szóval vagy írásban vett reá valakit a bevég
zésre, büntetésnek rendelt egy tizedrésze mondatik, a máso
dikra egy hatodrész, a harmadikra pedig nyolczadrész; de 
a harmadik esetre elég volna egy tizedrész is.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: I tt csak oly 
esetekről van a szó, mikor még kisérlet sem volt, — itt 
kísérletről szó írem lehet.

Elnök: Úgy van! — Én különben megtartanám az 
előbbeni szerkezetet; de elégnek tartanám az egy tizedrészt.

Sopron megye követe Rohonczy Ignácz: Az 51. §-ban 
én is a többséggel pártolnám a kerületi szerkesztést, mert 
a hon polgárait a zaklatásoktól biztosítani kívánom annyival 
is inkább, minthogy ezen fejezet általános, az egész büntető
rendszerre kiterjedő szabályokat foglal magában, és így a 
politikai vétségekre is kiterjed; de miután már most azon 
szerkezettel meg vagyon a biztosítás, és az 54. §-ban az is, 
ki szóval reávett valakit a bűnre, ha a biztatott bünkisér- 
letet követ el, büntettetni rendeltetik, a józan logica meg
kívánja, hogy a szóval fölbujtó az 56. §. esetében is büntet- 
tessék; ezt megkívánja a közbátorság is, mert ilyképen valaki 
mást egyre biztasson bár, hogy a falut gyújtsa fel, azt 
büntetni még sem lehetne; én tehát pártolom nagyméltóságod 
észrevételét s az országos választmány szerkezetét kívánom 
megtartani.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Az 56. §. az 
országos választmány szerkezete szerint büntetést rendel 
arra, a ki mást bérrel vagy jutalomigérettel bűntettre el
csábít, s szóval vagy parancscsal reávesz. A különvélemény 
ezen §-t egészen kihagyatni kívánja; a kerületi szerkezet 
pedig csak a bérrel vagy jutalomigérettel csábítóra szál) 
büntetést. — Én az országos szerkezetet pártolom, azzal a 
különbséggel, hogy hozzá szeretném tétetni azt: hogy ha 
valaki valakit írásban világosan fölszólít.
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Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Mi az 56. 
§-ban mondatik, az nem áll, én annak egész kihagyatását 
kívánom.

Elnök: A separatum votum általában semmi bünte
tést nem akar; a kerületi szerkezet büntetést szab, de csak 
azon esetre, ha a fölbujtó bérrel vett reá valakit a bűntettre; 
én abban a véleményben nem lehetek, hogy tudniillik az 
írással vagy szóval fölbujtó minden legkisebb büntetés 
nélkül maradjon. I t t  a t. ER. az ingyenre felállított elvtől 
elállanak, s csak arra mondják a büntetést, a ki bérrel 
csábított e l; én úgy gondolom, hogy a másik okoskodásban 
több logica van, s lehetetlen, hogy a szóval vagy írással 
fölbujtót is vétkesnek ne tartsam.

Baranya megye követe Majláth György: Helyesen 
említette excellentiád azon különbséget, mely az országos vá
lasztmányi és a kerületi szerkezet közt íenforog; az országos 
választmány tudniillik a fölbujtást, ha azt bűnkisérlet nem 
követte is, midőn szóval, írásban vagy béradás és jutalom- 
ígéret mellett történt, fenyíttetni javalja; a kerületi szerkezet 
pedig a büntetést csak az utolsó esetre szorítja. Vélekedésem 
szerint vagy véteknek tekintetik a fölbujtás, vagy nem; 
ha vétek: akkor consummálva van épen úgy szóval és írás
ban, mint béradás vagy jutalomigérés által, mihelyt valaki 
szóval határozottan kijelelt bűntettre csábít, vagy levéllel 
arra ingerel; — ha véteknek nem tekintetik: akkor bün
tetést nem lehet rá szabni, s akkor e §-nak egészen ki 
kellene maradnia; már pedig az országos válaszmány vétek
nek tekinti, mert büntetést szab reá; másra pedig, mint 
bűntettre, fenyítéket szabni nem lehet; és így — ha követ
kezetesek akarunk maradni — az országos választmányi 
szerkezetet kell elfogadnunk.

Szeges megye követe Zsedényi Eduárd: Én szinte 
azon tételben, melyet a kerületi szerkezet javasol, logicát 
nem látok; mert a kerületi RE. a bérrel vagy jutalomigé- 
rettel való csábításra azért szabtak büntetést, mert a fölbujtó
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a pénznek fizetésével már a bűntettet elkövette és azt con- 
summálta; ele ezen ok azon fölbujtóra is áll, a ki írásban 
valakit szólított fel, mert az írás által a bűntettet szinte 
consummálta.

Tolna megye követe Bezerédy István: Egy tekintetre 
nem figyelmezett Szepes megye követe, tudniillik: bogy a 
'ölbujtás, ha az a) alatt érdeklett fölbujtásra nézve a bűntett 
objectivitása s illetőleg bevégzete csak a kísérlet után tűnik 
ki, tudniillik az, hogy reá is vette azt, kit felszólított, előbb 
pedig büntetni nem lehet, a c) és d) pedig a kisérletnélkiili 
bűntettre nézve a büntetést kívánja, s így a bűnkisérlet 
nélkül csak a b) alatti esetben, tudniillik: ha a bért elfogadta 
a fölbujtott, lehet büntetni a fölbujtót. — Sok szó mondatik, 
mely csak tréfa, a szóló és az előtt, kihez a szó intézve 
volt: mi tehát ezt is büntessük ? így valóban az orvoslat 
rosszabb lesz a bajnál.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: 0  nagyméltó
sága ellenvetésére nem felelt Tolna megye tisztelt követe, 
hogy tudniillik oly fölbujtó, ki valamely határozott tettet 
elkövet, mely nem indulatainak mulékonyan tűnő felgerjedése, 
biintettessék. I t t  tehát Tolna követe azon különbséget iga
zolni egyáltalában nem tudja, mely az írással fölbujtó s 
azon fölbujtó között létezik, a ki bérrel vagy jutalom Ígére
tével csábított el valakit; véleményem szerint mindkettő 
egyaránt bűnös, s azért büntetést érdemel.

Tolna megye követe Bezerédy István: Hogy a reá- 
vettnél fogva büntettethessék az író, szintén a bűnkisérlet 
mint próba szükséges; az írásra nézve minden argumentum, 
mely az írott vagy szóbeli bizonyságtételre nézve egymáshoz 
hasonlítva áll, ide is alkalmazható, s a kerületi szerkezet 
mellett áll.

Baranya megye követe Majláth György: Tolnának 
érdemes követe egy esetet hoz elő, melyben valaki írással 
bujt ugyan, de levelének, mint inkább tréfás szelleműnek,
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eredménye nincsen. Nem kívánom tagadni, hogy vágynak 
tréfás, humorteli levelek, melyeket eredmény nem követ, 
ámbár bűncsábítónak még tréfálni sem tanácsos; de legyen 
szabad ez esetnek ellenére más esetet felhoznom, midőn valaki 
levél által egy határozottan kijelentett bűntettre ingerli 
embertársát, és ezt reá is veszi, miután ez válaszában kész
ségét nyilvánítja, — azonban némely közbejött és az ille
tőknek épen nem tulajdonítható körülmények végett a bűn
tett meg sem is kísértethetik; úgy fog a dolog ekkor állan i: 
a fölbujtás consummálva van, a bűntényálladék világos, sőt 
a levél is mint bűnjel bírói kézen van — s ily esetben még 
sem lenne büntetésnek helye?

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Az országos választ
mánynak véleményét kell pártolnom, azért, mert küldőim is 
úgy látják, hogy habár a fölbujtásnak nem voltak is ked
vező következései, a milyeneket várni lehetett volna, mégis 
az, a ki mint fölbujtó használtatja magát, büntetés nélkül 
nem maradhat. Tudjuk, hogy képesek vagyunk bűntettet 
elkövetni a nélkül, hogy az ilyennek elkövetésére pénz- vagy 
írásbeli fölszólítással kellett volna bennünket rábírni. Kény
telen vagyok, ha nem is meggyőződésből, de parancsolatot 
teljesítve, az országos választmány munkálatát pártolni.

Elnök: Tegyük figyelembe, hogy ezen eset gyakran 
előfordul; pedig — a mint mondottam — igen sok ember 
lesz, a ki ezen törvénykönyvet igen gondosan el fogja olvasni 
s majd ahhoz szabja cselekedetét. A mint Tolna érdemes 
követe mondotta, hogy az olyan szóbeli fölbujtás gyakran 
csupa tréfa, — ha ez állana, akkor minden ilyen fölbujtást 
tréfának lehetne venni; azt pedig csak még sem szabad 
mondanunk az egész világ előtt, hogy p. o. öld meg ezt 
vagy amazt. Kérdem: hát ne tartsam én azt véteknek, ha 
valaki elhatározottan parancsolja a vétket? Ezt lehetetlen 
kívánni; mert valamint bűn az, ha valakit vétekre bérlelek, 
úgy bűn a parancsolat is. I t t  a gradatiók igen jól vannak 
téve és a logica azt tanácsolja, hogy álljunk az országos 
szerkezethez.

1843-iki javaslatok. III. k. 13
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Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Én mindig 
inkább megerősödöm azon véleményben, hogy a fölbujtás 
nem önálló vétek, hanem accessorium; mert ha önálló vétek 
volna, úgy — akár kisebb, akár nagyobb vétekre lenne 
irányozva — egy maradna mindig, és a büntetésnek is egy
nek kellene lenni, akár — teszem — pofoncsapásra ingerlünk 
valakit, akár gyilkosságra; ez azonban nem így áll, mert 
a jelen törvénykönyv is mindenütt azt rendeli, hogy legyen 
a vétekre szabott büntetésnek egy tized-, hatod- vagy nyol- 
czadrésze, melyre a bujtás történt. Ha tehát a fölbujtás 
csak accessorium, akkor azt gondolom, hogy kísérlet sem 
történt a vétek elkövetésére, ha a fölbujtott bűnkisérletet 
nem követett el, és hogy a fölbujtást a bűnkisérlettel ugyan
azonosítani nem lehet. A fölbujtás legfeljebb előkészületnek 
tekintethetik, mely, ha következése nem lett, szinte úgy 
elenyészik, mint más előkészület, például: mint midőn valaki 
lajtorját szerez, hogy azon valahová bemászhasson, de azt 
nem használja. Ebből az következik, bogy a fölbujtást, ha 
sikeretlen maradott, semmi esetben sem lehet büntetni, ha 
csak a kísérletre való kísérletet is büntetni nem akarjuk; 
de ha ezt, a mi szoros következetesség, el nem érhetem, 
miután a komoly szándékot más esetben bebizonyítani alig 
lehet, mint abban, mely a kerületi szerkezet szerint felállít- 
tatik, ahhoz ragaszkodom.

Elnök: A t. egyik tökéletesen áll, s a minoritás votuma 
mellett van; mert azon elvből megy ki, mint az érdemes 
követ úr mondá, hogy nincs factum; de a mi a másikat 
illeti: az nem áll, mert abból az elvből megy ki, hogy a 
bűnkisérletet sem kell büntetni; már pedig másképen mél- 
tóztattak olvasni a 48. §-t, tudniillik: a bűnkisérlet azon 
szabályok szerint büntettetik, melyek a bűntetteknek egyes 
nemeivel niegállapíttattak; tehát a bűnkisérletnek is van 
büntetés szabva; és az mondatik itt, hogy a bűnnek némely 
nemeire nézve a bűnkisérletet is kell büntetni, csak hogy 
nem mindig kell büntetni; e szerint hát a fölbujtó akkor 
is büntettetik, ha a bűn nem követtetett el, és a tör
vény a bűnkisérletet is bűnnek veszi. Ha ettől elállanak,



BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 1 9 5

az következnék, hogy valaki a bűnre akárkit rávehessen, 
s — hogy magyarán mondjam — apródonkint ronthassa 
a nép moralitását és szaporíthassa a roszra való szándékot; 
én tehát épen nem tudom felfogni, hogy ha szóval paran
csolom a bűnt, hogy ne tekintsem ezt oly bűnnek, mint 
azt, ha jutalmat Ígérek. Méltóztassanak megengedni, itt a 
minoritásnak van igaza és itt is factumok forognak fenn.

Ung megye leövete Horváth Simon: Pest érdemes 
követe vélekedését a fölbujtokra nézve nem oszthatom. Állí
tása ab.ban központosul, hogy midőn a fölbujtatott a fölbujtás 
következésében semmi roszat el nem követ, büntetés alá 
nem esik: tehát a fölbujtónak is, ki vele egy vonalban áll, 
büntetést rendelni nem lehet. De még ezen esetben sem 
lehet a fölbujtót egy vonalba tenni a felbujtottál; mert az 
első már csak azzal is, hogy másokat bűn elkövetésére nóga
tott, már oly vétket követe el, melyet büntetés nélkül hagyni 
nem lehet. — Az, hogy a fölbujtásnak sikere nem lett, 
nem neki tulajdonítható, hanem a körülményeknek, hanem 
a fölbujtott törvényes érzetének. Azért utasításomnál fogva 
is pártolom a választmányi szerkezetet.

Baranya megye követe Majláth György: Egyedül Pest 
érdemes követének válaszul kivánom előadni, miként én a 
casuistica terét theoriák megállapításánál hasonlag meddő
nek tartom; de e tért magam nem kerestem, hanem csak 
Tolnának érdemes követe után indultam e térre, és az ő 
általa előhozott eset ellenébe hasonlag egy esetet hozok fel, 
mely ha valószínűtlen is, Pest megye érdemes követe sem 
fogja tagadhatni, hogy mégis lehető. — Én princípiumból 
indultam ki, abból: hogy a fölbujtás vétek, mert valamely 
bűntettre egy harmadikat csábítani, ingerleni, több a bűnös 
szándoknál, valóságos bűntett. —- Már ha ez ép úgy con- 
summáltatik szóval, mint írásban, és mind e kettőnél, ép 
úgy, mint jutalomigérés- vagy béradással, — csak a betudásra 
nézve lehet ez utóbbi esetben különbség. — Pest érdemes 
követe a fölbujtást önálló véteknek nem tartja, s azért e 
§-t egészen kihagyatni kívánja; vélekedésem szerint okos-

13*
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kodása túlterjed; mert ez okoskodás fonalán még akkor 
sem lehetne büntetni a fölhajtót, midőn fölbujtását bűn- 
kisérlet követte ugyan, de a bűntett némely közbejött körül
mények miatt nem sikerült; már pedig ezt — valamennyi 
büntetőtörvénykönyv auctoritásának ellenére — Pestnek 
érdemes követe sem állíthatja.

Győr megye lcövete Balogh Kornél: Elvileg kettő a 
kérdés, t. i. váljon a fölbujtás magánállva bűntettnek tekin- 
tethetik-e, avagy csak akkor lészen bűntetté, hahogy a föl
bujtás következtében a bűn el is követtetett ? Az első eset
ben kérdésen kiviilinek tartom, hogy — Pest megye érdemes 
követének is előadása szerint — a szoros következetesség 
azt hozza magával, hogy az 56. §. egészen hagyassák k i; 
mert ezen §. csak a kisérletről szól s nem a bűnnek réghez 
is viteléről szólván, ha a fölbujtás magában nem bűn, az az 
ezen §-ban jelölt esetekben büntetés alá következetesen nem 
vonathatik; — egészen mások lesznek a következmények a 
második esetben, ha a fölbujtás magában magánállva is 
bűnnek tekintetik; akkor megmaradhat, sőt szoros követ
kezetességgel meg is kell maradni a kérdéses 56. §-nak, s 
pedig úgy, mint az az országos választmány által szerkesztve 
vagyon. Nem is bizonyít ez ellen Tolna vármegye érdemes 
követének azon állítása, hogy csak akkor válhatik a bujtó 
bünszerzővé, hahogy valamely te tt által követte el a bujtást, 
p. o. adománynyal; s hasonlóan nem támogatja ezen állítás 
a kerületi szerkezetet, mely az 51. §-ban említett esetekből 
csak a b) alattit fogadja el, s pedig azért nem, mivel ugyan
ezen b) alatti pontban bérreli avagy jutalomigéretteli csá
bításról vagyon a szó; s azt csakugyan megengedendi az 
érdemes követ úr, hogy habár a béradás valamely tettnek 
ismertetik is, a jutalomigéret mégis annak nem állíttathatik. 
Meggyőződésem szerint az 51. §-ban ténykérdésnek egyedül 
kettő mondathatik: az a) pontban említett »írás«, mely 
kétségtelenül csak valamely ténynek lehet következménye, s 
a b) pontban érintett »bér« ; a többi föltételek mind olya
nok, a melyek tényre épen nem vonatkoznak, de mivel mégis 
káros hatással lehetnek, valamint ezt a b) pontban foglalt
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»jutalomigéretnek« meghagyásával elvileg az országos válasz- 
tottság is elismerte, a jutalomigéret is csak szóval vagy 
írással történhetvén, — mind ezekre nézve nem pártolhatván 
a kerületi határozatot, az 56. §-t egész kiterjedésében az 
országos választottság szerkezete szerint meghagyandónak 
vélem.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Azon oknál 
fogva, melylyel Pest vármegye érdemes követe azon fölbujtóra 
büntetést szab, a ki bérrel vagy jutalom Ígéretével bujtott, 
azon argumentumnak analógiájánál fogva hasonló büntetést 
érdemel az, a ki mást írásban fölszólít; mert mind a kettőre 
nézve ez egy oly tett, melyet kérdésbe vonni nem lehet, 
mely bizonyos meggondolással történt és mely által a föl- 
bújtó a bűntettnek elkövetését másra bízta.

Olvastatik az 57. §. s tovább a 63. §-ra:

Elnök: Meggyőződésem szerint a mellett vagyok, a 
mint a választmányi szerkezet van; a mit a t. Rft. elfogad
tak, az a criminalis politikából van kivéve, mert az mon
datik, hogy sokszor az olyan, ki ennyire ment, fölbujtó volt, 
habár elkövetett mindent, hogy társát visszatartóztassa a 
bűn elkövetésétől. Sokszor hátráltatik az ember az által, 
hogy a feladás véres boszút von maga u tán ; ennek az lenne 
következése, hogy inkább elköveti az ember a vétket, hogy- 
sem a feladást megtegye; ez tehát képzelhetetlen sok vissza
élésre adna alkalmat. A bűnnek elkövetésére pedig nem kell 
alkalmat és módot nyújtani, mert a bűnös úgy is eleget 
talál. A biró a bűnösnek belsejét nem vizsgálhatja, hanem 
csak külsejéről Ítélhet. Az nem menti ki a bűnöst, hogy 
ha a bűn helyén volt már, egyszerre azt mondja: »menjünk 
vissza«; e mellett — úgy hiszem — tartozik azzal, hogy 
a törvényhatóságnak följelentse.

Zemplén megye követe Dráveczky Alajos: Utasításom 
következtében az országos választmány munkálatát pártolom, 
mert ha a kerületi kitétel állana, akkor annál nagyobb
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alkalom adódnék a czimboráskodásra s az oly gonosztevők, 
kik szövetkezésük által a bűnnek niagvát vetik, minden bün
tetés alól kivonatnának; pedig különféle módja lehet a fel
adásnak, a nélkül hogy azt véres boszú követné.

Arad megye követe Török Gábor: Én elnök ő nagy
méltóságával osztom véleményemet; mert igen sok bűnöst 
tudok, ki a büntetés alól kicsúszik, ki többi bűnös társaival 
egyetértőleg czimboráskodott: azért a választmányi szerke
zetet pártolom.

Ung megye követe Horváth Simon: Nagy méltóságod 
által előterjesztett okoknál fogva a választmányi szerkezetet 
pártolom.

Pozsony megye követe Jankó M ihály: Én is a választ
mányi szerkezetet pártolom, mert át nem láthatom igazságát 
annak, hogy ha valaki bűntársaságba áll, társait a vétekre 
ráveszi, maga pedig egyszerre visszavonul, hogy azután az 
büntetlen maradjon.

Pozsonyi káptalan követe Jekelfalussy Vincze: Vala
mint a kerületi ülésben, úgy most is kénytelen vagyok e 
jelen §. ellen nyilatkozni; mert a polgári társaságnak bé
kéjét és csendességét egyes ember békéjének és bátorságának 
alárendelni sehogy se tudom. Nem inkább veszszen-e egy 
ember, mint több, vagy család, vagy több családok, sőt talán 
egész helységek? Mitől lehet ily esetben félteni azt az egy 
szövetkezőt? Attól nemde, a minek súlya, ha a dolog fel 
nem fog adatni, több embereket érhet? — Ez tehát semmi 
esetre meg nem állhat, annál inkább, ha azt meggondoljuk, 
hogy a szövetkező, ha tettét megbánta, azt — a mennyire 
tőle kitelik — köteles el is hárítani; és így ha más mód 
az elhárításra nincsen, mint a dolognak feladása, ő mind
addig, valameddig ezt teljesíteni vonakodik, úgy tekinthető, 
mint szövetkező és titkos czimbora, nem pedig másképen. — 
E szerint én az országos választmánynak szerkezete mellett 
szavazok.
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Győr megye követe Balogh Kornél: Mivel a szerkezet 
szerint a legnagyobb vétkes is alkalmat nyerhetne érdemlett 
büntetésének elkerülhetésére, Arad és Pozsony vármegyék 
érdemes követei által felhozott okoknál fogva a 63. §-t az 
országos választmány szerkezete szerint meghagyatni kivánom.

Pozsega megye követe Farkas Sándor: Részemről a 
gonosztevőnek semmi vétkét büntetlen hagyni nem akarván, 
az országos választmány szerkezetére szavazok.

Sáros megye követe Pillér László: Én is az országos 
választmánynak munkálatát pártolom.

Sopron megye követe Bohonczy Ignácz: Valamint a 
kerületi ülésben már kijelentettem, úgy most is az orszá
gos választmány munkálatára szavazok.

Vas megye követe Békássy Imre: A 63. §-ra nézve 
az országos választmány szerkezetét pártolom azon okból, 
mivel az mondatik, hogy: »ha mindent, mi tehetségében 
volt, megtett«: már pedig a feljelentés is tehetségéhen van: 
azért ha azt elmulasztja, megérdemli a büntetést, mert nem 
tett meg mindent, mi tehetségében volt.

Fehér megye követe Sárközy Kázmér: Megvallom, a 
kerületi szerkezet aggódásba hoz azon szempontból, mivel 
félős, hogy a mellett az álarczos bűnösök szaporodhatnak. 
Azon ok, miszerint a vétkes a kilépés és feladás esetében 
véres boszútól félhet, az orgazdaság vétkénél is mentségül 
szolgálhatna; s midőn valamely szövetséges társaság a ki
tűzött bűnt már utolsó lépcsőig elkészítette, s épen a 
végrehajtás kezdete előtt némely tag, talán nem magáha- 
szállásból, hanem félelemből, gyávaságból, vagy épen álorcza- 
ságból hátra lépett, az ilyet a törvénynek minden esetre 
kisebb oltalma alá kivánnám helyezni, mint a ki eltökélette 
magában és merészelte a bűnt fel is adni; ennélfogva az 
országos választmányi szerkezetet pártolom.

Turócz megye követe Puttkay Károly: Szinte az or
szágos választmánynak munkálatához járulok.
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Elnök: Megvallom, hogy ezen tekintetben az accusa- 
torius rendszer még csak messziről sincs keresztülvive, pedig 
legalább theoriában az fogadtatott el. Rómában és Görög
honban kötelessége volt minden embernek vádolni, nem csak 
a szövetkezőnek; e szerint még ennek sem kellene bűnhődnie; 
a kinek annyi bátorsága és rósz szándéka van mást elrontani, 
az aránylag nagyobb büntetést érdemel. — Ha ily bűnösnek 
megengednek a t. RR., nem tesznek mást, mint ajtót nyitnak 
a bűnnek; azért tovább is azt javaslom, hogy helyzetünket 
tekintetbe vévén, a választási szerkezetet pártolni méltóz- 
tassanak. Következik a 6-ik fejezet.

Elnök: Folytatni fogjuk a tanácskozást.

Nádori itélömester Széli Imre olvassa a 6-ik fejezetet 
beszámításról.

A 73. §-ra nézve teszi észrevételét —

Szabolcs megye követe Erős Lajos: A 6. pontban 
kijelentett esetet küldőim a könnyítő köriilállások közé 
kívánják számítani azért, mert nehéz meghatározni, hogy 
váljon az önvédelem azon fokozatot követte-e, melyet követ
nie kellett volna ? — azért azt a tökéletesen felmentő körül- 
állások közűi kibagyatni, és a könnyítők közé számíttatni 
kívánnám. (Marad.)

Torontál megye követe Hertelendy Miksa: Küldőim 
azt kívánják, hogy azon gyermekek, kik a 12-ik évet már 
meghaladták, haliogy rósz úton járnának, a javítóháznak 
adassanak által; és ezt igazolásom végett kívánnám a naplóba 
tétetni.

37. Országos ü lés.

1843. évi szeptember hó 4-én.
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Szabolcs megye követe Erős Lajos: Küldőim pedig 
azt adták utasításba, bogy: ha a szüle gyermekét elkövetett 
bűnéért megbüntetni elmulasztaná, és azt az illető tisztvise
lőnek felszólítására sem tenné, akkor javítás végett a gyer
mek a köztörvényhatóság kezébe adassák. (Marad.)

A 91. §-ra nézve:

Vas megye követe Békássy Imre: A 91. §-ban meg
említett kínzásokat, melyek az Ítélet előtt történnek, küldőim 
az ítéletkor beszámíttatni kívánják; ezt utasításom követ
keztében kötelességemnek tartom kiemelni.

Szabolcs megye követe Erős Lajos: Ugyanazon §-ban 
azon fogságot, melyet az ítélet kimondása előtt a bűnös 
eltöltött, azon esetben, ha további letartóztatását csavar
gásával vagy a bűntettnek ki nem jelentésével okozta, nem 
kívánják betudatni. (Marad.)

A 8-ik fejezet 97. §-ra nézve:

Nógrád megye követe Kulinyi Ferencs: Ezen czikkre 
nézve küldőim kivételt kívánnak és óhajtják, hogy miután 
az elkövetett gyilkosságnál a kárpótlás nem teljesíthető, 
ennélfogva az elévülésnek a gyilkosságra nézve helye ne 
lehessen; egyébiránt, hogy alkalom nyujtassék a jobbulásra, 
oda terjed küldőim kívánsága, hogy az olyan bűnösre nézve, 
ki az elkövetett bűn után a jobbulásnak jeleit adta, a kö
rülményekhez képest a büntetés könnyíttessék.

Mármaros megye követe báró Sztojka Imre: Azon 
mondás szerint: »factum infectum fieri nequit« — a bűn, 
mely egyszer megtétetett, mindaddig, valameddig az meg 
nem boszultatik, el nem enyészik; azért erre nézve az el
évülést igazságtalannak látom, kivált még azon esetben, ha 
a vétkes az okozott kárt is csak tehetsége szerint térítette 
meg; mert e szerint, ha a kárpótlás tehetségéből ki nem 
telik, pótolja a büntetés. (Marad.)
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A 98. §-ra nézve:

Elnök: A t. KK. és RR.-nek javaslata ismét a vá
lasztmányi minoritás votuma mellett van. I t t  más oldalról 
tekintetbe kell vennünk azt, hogy a mostani büntetőrend
szerben nagy változtatások, s pedig az emberiséggel és a 
vétkesek könnyebbítésével összekötött változások, történnek. 
1-ör mi az elévülést ille ti: ez a mi törvénykönyvünkben 
eddig ismeretlen volt, s most elég rövid idő szabatott arra, 
mert 20 esztendő a nagyobb, 10 esztendő a kisebb bűnökre 
nézve valóban nem hosszú idő; azonban ez ellen nem szólok; 
de 2-or a mi a 446. és 447. §-ban foglalt bűnöket ille ti: 
méltóztatnak a t. KK. és RR. tudni, hogy ekkorig, ha ő 
felségének személye ellen szóval vétkezett valaki, ez hasonló
képen a legerősebb bűnnemek közé számíttatott, s olyan 
büntetés volt különösen a bebizonyított kifejezésekre szabva, 
hogy az majdnem a legnagyobb büntetések közé számíttat
hatott ; ez az előttünk fekvő új törvényjavaslatban nagyon 
megváltozott s pedig — hogy úgy mondjam — emberiebbre 
változott, mert az ilyen vétkesekre sokkal kevesebb büntetés 
szabatott. Már kérem a t. KK.-at és RR.-et, valljuk meg, 
hogy mint minden más nemzet, úgy különösen a magyar 
nemzet, fejedelme személye iránt mindig a legnagyobb tisz
telettel volt, mert természetesen a fejedelemnek személye 
teszi a népnek majestását s ennél főbbet és nagyobbat egy 
monarchiái statusban sem lehet gondolni; ha tehát állanak 
is egyrészről a t. RR. argumentumai, más oldalról mégis 
egy kissé nagyon feltűnő és kitetsző egy ilyen hív nemzet
nél, mint a mienk, ez a különbség; — de lailönben is meg
nyugtathatja a t. RR.-et az, hogy azon esetekben, melyek 
előadódnak, ritkán lesz az elévülésre szükség; mert a na
gyobb bűntettek hamar meg szoktak bűntetteim ; olyanok 
pedig, melyek nem más, mint »lubricum linguae«, a tör
vénynek félremagyarázása nélkül büntetés tárgyává nem 
lesznek; s ha az elévülési időt hosszabbnak hagynók is meg, 
biztosan lehet reményleni, a mit eddig is, mikor praescriptio 
nem volt, a tapasztalás megmutatott, hogy ő felsége az 
olyanokban az eljárást kegyelmesen elengedi. — Minden
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argumentum ereje röviden oda megy ki, hogy én nem látom 
helyesnek ezen kiilönböztetést, melyet a t. RR. az elévülési 
időre nézve tesznek, s nem is látom rósz következésűnek, 
ha az elévülés úgy marad meg egyik bűnre, mint a másikra; 
azért azt javaslom, hogy az egész munkálat könnyebb elfo
gadására nézve is ezen különbséget tenni ne méltóztassanak.

TJng megye követe Horváth Simon: Én a szerkezetre 
szavazok.

Sáros megye követe Pillér László: Én hasonlóképen a 
szerkezetet pártolom. (Marad.)

Olvastatik a 104. §-ig.

Szabolcs megye követe Erős Lajos: Küldőim az elévü
lést a kárpótlásra nem akarják kiterjeszteni, mert ellen
kezőnek látják ezt azzal, a mi a 97. §-ban mondatik, hogy 
akkor lesz az elévülésnek helye, hogy ha az okozott kárt 
tehetsége szerint megtéríti a bűnös; küldőim tehát kívánják 
kitétetni azt, hogy a kárpótlásra nézve az elévülésnek helye 
nincsen; egyébiránt az elévülést 5 évvel kívánják szapo- 
ríttatni.

A 106. és következő §-ra nézve:

Elnök: Én, t. K K. és RR., az előbheni szerkezetet 
vagyok bátor a t. KK.-nak és RR.-nek javaslani. — Vannak 
ugyanis olyan dolgok, melyeket a fejedelem személyétől 
elválasztani nem lehet, s ilyen a megkegyelmezés ideája is. 
Midőn ezt mondom, nem szólok csupán nemzetünkről, hanem 
minden nemzetről egyformán; és ez minden embernek belső 
meggyőződésében van, mert a fejedelem személye már magá
ban kegyelem, s legyenek bár az országok alkotmányos vagy 
absolut monarchiák, a megkegyelmezés joga mindig s min
denütt a felséget illeti. Azt tartom, hogy vannak tárgyak, 
melyekhez nyúlni bajos, és én ezt is ilyennek hiszem; tessék 
elhinni, hogy a fejedelem személyétől a megkegyelmezési jogot 
elvenni akarni, csak olyan volna, mint ha megfordítva a felség
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részéről oly valami propositio tétetnék, mely a t. RR. consti- 
tutionalis, legelső jogaihoz nyúlna, a mi szinte legnagyobb 
visszahatásra nyújthatna alkalmat. Én tehát, azon általános 
bevett szokás szerint, mely a monarchiái statusokban az 
egész világon uralkodik, s melyeknek egyikében sincs a 
megkegyelmezési jog elmellőzve, a választmány szerkezetét 
ajánlom. Azon indítóokok, melyek előhozatnak a minoritás 
votumában, nem visznek engem arra, hogy hasonló véleke
désben lehessek. Azt mondják 1-ör: azért nem kell a kegyel- 
mezési jogot határtalanul kiterjeszteni, mert ezen büntető
törvénykönyvi javaslatban csak a legnagyobb, és nem a 
legkisebb büntetés lévén kiszabva, a biró elháríthatja azon 
inconvenientiákat, melyeket a kiszabott büntetések mellett, 
melyektől el nem térhet, elkövetni köteles lenne és a melye
ken a kiszabott büntetések mellett egyedül a fejedelem 
kegyelme segíthet; — de ez semmit sem változtat a kegyelem 
ideáján; mert a legkisebb büntetés elengedése is kegyelem, 
és sokszor leginkább megfelel azon czélnak, a melyért a 
fejedelmet minden nemzetek a kegyelmezési joggal felruház
ták, — és ez az egyik argumentum. 2-or az mondatik: 
hogy bizodalmát kell önteni a népbe, hogy a törvények 
szigorúan teljesíttessenek, és hogy a büntetés múlhatatlanul 
megtörténik. Ezen argumentum az egészre szolgál, s így 
nimium probat; az egész kegyelmezési jogot eltörleni pedig 
a t. KK. és RR. sem akarják, s nem is akarhatják; mert 
hogy vennők ki a nép leikéből azon hiedelmet, hogy a 
fejedelem megkegyelmezhet? — 3-or azt állítják: megtör
ténhetik a hivatalos visszaéléseket tárgyazó büntetéseknél, 
hogy a fejedelem a maga embereinek, kik büntetést érdem
lettek s elítéltettek, meg fogna kegyelmezni. — Méltóztassa- 
nak elhinni egyszerűen kimondott véleményemet: én ezen 
bizodalmatlanságot a fejedelem és az általa kinevezett hi
vatalnokok iránt egész Európában szomorú kórállapotnak 
tartom, s azt hiszem, míg a nemzet ezen vélekedésben lesz 
és magát ellentétbe teszi azokkal, kik közhivatalban vannak, 
s míg a közhivatalviselés bizodalmatlanságnak feltétele lesz, 
addig sem egész Európában, sem itt nálunk a nemzet nem 
boldogulhat. — Az embereknek ezen mostani gondolkodása
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nem nálunk született, idegen növevény ez, és talán egész 
Európában is ily kiterjedésben alig félszázadnyi; de ha az 
ember a világ históriáját felveszi, legboldogabb nemzet az 
volt, még a régi szabad nemzetek közt is, hol a tisztviselőket 
leginkább megbecsülték, hol azok a nép bizodalma által 
választva s polgártársaikért áldozatokat téve, gyanusítgatá- 
soknak kitéve nem voltak, és ezen idea nem létezett sem 
a fejedelem, sem a tisztviselők iránt. — Méltóztassanak 
megengedni! de szomorú állapot az a tisztviselőre nézve, 
ha helyzetét azon idea nyomja, hogy tisztviselőnek lenni 
— a legnagyobb hazafiúi áldozat mellett is — annyi, mint 
polgártársai gyanúsítgatásai tárgyává válni; s míg ez így 
lesz, addig boldogság sem leend a hazában. — Én felteszem, 
és fel is kell tennem fejedelmemről, hogy a kötelességét 
nem teljesítő tisztviselőt épen úgy fogja büntetni, mint 
más akárkit, és csak épen úgy fogja megkegyelmezni, mint 
mást. — Ke foszszuk meg hát fejedelmünket e szép jogtól, 
t. KK. és RE., és ne töröljük el e monarchiái szokást. 
Akármit mondjanak is egyéb népek, én Európában — ma
gunkat kivéve — nem tudok e szabadságnak nagyobb pro- 
totyponját előállítani, mint Angliát. Az újabb constitutiók, 
melyek magokban igen szépek lehetnek, az idők próbáját 
még át nem élték; és nézzük a hatalmas Angolországot: 
ennek királya semmi roszat nem tehet, de tehet jót, adhat 
megkegyelmezést. Méltóztassanak elhinni, t. KK. és RR., 
leghensőbb meggyőződéssel mondom, hogy az ő felsége iránti 
tisztelettel semmit jobban összeférhetőnek nem gondolhatok, 
mint a kegyelmezési jogot; ez nem csak ő felsége iránti 
tekintetből fentartandó, de sokszor a status czéljának el
érésére is szükséges; minthogy tehát ezen szokás nem csak 
nálunk, de egész Európában divatozik, nem lehetne mást 
gondolni, mint hogy a t. KK. és RR. javaslata a fejedelmi 
jognak megszorítására czéloz; — már csak azért is, hogy 
a többit is kedvessé és elfogadhatóvá tegyük, szükséges 
ezen jogot fentartanunk. Azt javaslom tehát: maradjunk 
meg a választmányi szerkezet mellett, s ne méltóztassanak 
tovább menni, mind a dolog érdeméért, mind pedig a többi 
dolgok könnyebb előmozdíthatásáért.
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Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Úgy tartom, 
hogy a kegyelmezési jogot legfelebb csak annyira kell ki
terjeszteni, mennyire a kerületi megállapodás van, sőt jobb 
volna azt még szorosabb határok közé szorítani, azért: 
mert 1-ör a büntetőtörvény alkalmazását zavarja; — 2-or: 
midőn reményt gerjeszt abban, ki büntettetik, czélját tévesz
ted a büntetéssel, és javulást gátló elkeseredést szül a bün- 
tetettben, t. i. ha ezen remény meg talál hiúsulni; — 3-or: 
következetlenséget foglal magában; ugyanis épen a cseké
lyebb bűnöknél s a rövid ideig tartó büntetésekre nem 
alkalmazható; mert a folyamodás megfordulásának ideje 
hosszasabban tart, mint maga a büntetés. Ezeknél fogva 
azt tartom, hogy a kegyelmezési jogot annyira kiterjeszteni 
csakugyan nem lehet, mint a kerületi állapodás van, hanem 
meg kell szorítani csupán azon esetekre, melyekre boltig 
tartó rabságot rendel a törvény. Vélekedésem szerint 1. a 
büntetőtörvény alkalmazását összezavarja az általános kegyel
mezési jog; mert a biró, midőn az Ítéletet kimondja, már 
tudni fogja, hogy kegyelmezés esete adhatja magát elő, és 
a bírónak ezen tudalma már zavarni fogja a törvény alkal
mazását ; mert megtörténhetik nagyon könnyen, hogy a 
büntetést, melyet ő felsége elengedhet, ezen elengedés remé
nyében meg fogja kettőztetni. — 2. A büntetés az által, 
hogy remény van fenn a kegyelmezéshez, azon esetben, ha 
ez megtagadtatik, legrosszabb hatású lesz. Ez természetes; 
mert midőn a bűnös azon reménynyel lép a fogházba, hogy 
jó viselete által a büntetés egy részének elengedését megnyer
heti, és azon reménye meghiúsul, ez benne keserűséget szül, 
és az által akadályoztatja a büntetésnek azon foganatát, 
melyet várunk, t. i. a megjavulást. Vélekedésem szerint ez 
csupán csak úgy eszközölhető, ha a büntetés változhatatlan, 
mint a sors; ha minden reménye a büntetés megrövidítésének 
a bűnös leikéből kiirtatik, és ez azt úgy tekinti, mint múl
hatatlan következését rósz tettének; ekkor megbékül a bün
tetéssel, s ha azelőtt talán azt gondolta, hogy neki jobb 
roszat cselekedni, mint nem cselekedni, most meggyőződik, 
hogy jobb lett volna roszat nem cselekednie, s az ilyen 
példából jobb ú tra  tér; ellenben nem nyugszik meg lelke
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addig, míg remény vagy félelem háborgatja; pedig ha a 
kegyelmezési jog minden büntetésre kiterjesztetik: az, ki a 
büntetést szenvedi, reményben és félelemben él a büntetés 
egész ideje alatt. — 3. Következetlenséget is foglal magában; 
mert ha p. o. valaki 2 évre Ítéltetik, ráér folyamodni, és 
megnyerheti a büntetésnek elengedését; lia valaki 2 hónapra 
ítéltetik, nem ér rá folyamodni, mert míg a folyamodás 
az illető helyről megfordul, addig büntetését már kiállotta; 
és így ha valaki rövidebb időre Ítéltetik, a kegyelmezési 
jogban nem részesül. Következetlenség azért is, mert ha a 
biró ítélete igazságos volt, azt végrehajtani kell, és mihelyt 
elengedtetik egynek egy részben a büntetés, akkor a követ
kezetesség azt hozza magával, hogy minden büntetésnek 
szinte annyiad része engedtessék e l ; mert nincs ok, hogy 
ha a büntetés igazságos volt, m iért engedtessék el egyiknek 
és miért ne a másiknak is; következetlenség tehát a kegyel
mezési jog és puszta arbitrium. Annálfogva, t. KK. és KE., 
ne bocsátkozzunk az ilyen vitatások feloldásába; csak azon 
véleményemet nyilatkoztatom ki, hogy a büntetéselengedési 
jogot csak azon esetekre kívánom szoríttatni, melyekben a 
büntetés olyan, hogy minden reményt elolt, t. i. az örökös 
rabság esetére, s hogy a megkegyelmezést következetességgel 
lehessen alkalmazni azon vétkeknél, melyek az örökös rabság 
büntetését húzzák magok u tán ; s meg kívánom szoríttatni 
annyira, hogy a büntetőtörvénykönyvben kiszabott büntetés 
legnagyobb mértékéig terjedjen ki a kegyelmezési jog.

Elnök: A mit a követ úr mondott, az logice volt 
mondva; az érdemes követ úr a vétkek javítási természe
téből okoskodott, de lehetetlen az embernek a társas élet 
mindenféle ágazataira tökéletesen kielégítő törvényt hozni 
s az uralkodás formáját nem tekinteni. Azok ellen, miket 
az érdemes követ úr mondott, fennáll az egész világon létező 
kegyelmezési jog, a^on jog, mely minden nemzetnél s nem 
csak a monarchikus, hanem a democratikus statusokban is 
létezik és létezett a legrégibb időktől fogva mostanáig; 
mindig és mindenütt megvolt a polgárnak azon ideája, hogy: 
»ha ebbe a helyeztetésbe jövök, van egy személy fölöttem,
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ki nekem megkegyelmezhet«. S mondom : ilyen meggyőződése 
a nemzetnek nem volt minden ok nélküli. Ámbár legyen 
valami igen is régi, épen azért, mert régi, még nem rósz; 
mert a múlt századok l ián is gondolkodtak s az ilyen jogot 
a megpróbált jóból húzták k i; a legrégibb időkben az isten
ségnek tulajdoníttatott a nemzetek gyermeki állapotjában 
a földiekre nézve is a megkegyelmezési jog, innét jött az 
asylumok stb. ideája s későbben a majestással kötötték azt 
össze. Régi köztársaságokban a népnél volt ezen jog, későb
ben oda tétetett által, hol a nép majestása pontosult; s 
ezen szempontot elmellőzni a kegyelmezés kérdésében soha 
sem lehet. A mi argumentumait illeti a követ úrnak, ha 
jól fölfogtam azokat, egyik az: hogy a kegyelmezési jog 
megzavarja a b író t; ez nem áll, e kegyelmezési joga mindig 
megvolt a fejedelemnek, s tessék elhinni, semmi bírót meg 
nem zavart; a biró csak azt mondja: »én nem ítélek a 
törvényről és a következésről, hanem ítélek a törvény sze
rint,« — »des mihi factum, et dabo tibi legem«. Ha az 
ilyen megkegyelmezési elv hatna a bíróra, akkor más is 
hatna reá; tessék elhinni, mert tapasztalásból látja az ember, 
hogy ott, a hol a törvény halált mond, a biró is halált 
mond a bűnösre; csak Magyarországot veszem: itt is a biró, 
mind a mellett, hogy ő felségének megvan még kegyelmezési 
joga, a törvény szerint büntet. A mi a másik argumentumot 
illeti, hogy t. i. a kegyelmezési jog a bűnöst megzavarja, 
hogy az remény és félelem közt lebeg s hogy így a bün
tetés czélja meghiúsul: ebben tagadhatlanul nagyobb erő 
van; azonban, méltóztassanak megengedni, ez logice tisztán 
véve áll ugyan némi tekintetben, de ha az emberi szívet 
veszem föl, sokszor a remény képzelhetetlen nagy jó, s ha 
a bűnösnek reményt hagyunk, hogy jó magaviseleté által a 
büntetésnek könnyebbítését eszközölheti és kegyelmet nyer
het, oka is lesz arra igyekezni, hogy kegyelmet nyerjen; s 
így a javítás tekintetéből, azt hiszem* ha remény van, az 
nem fog a bűnösre roszul hatni, hanem jól; ámbár tehát 
azt megengedem, hogy ereje volt az érdemes követ úr okos
kodásának, de meggyőződésem szerint mégsem volt annyi 
ereje, hogy az ember más vélekedésben ne lehessen; de
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fafelületem mindenre az: hogy azon főszempontokat, melyeket 
minden törvényhozásnak szem előtt kell tartani, egymástól 
elválasztani nem lehet. (Maradjon.)

Szepes megye Jcövete Zsedényi Eduárd: Engedelmet 
kérek, ha a t. KK. és RR.-nek hatalmas »maradjon!« szava 
ellen felszólalok; de miután a tárgy fontos s miután néze
teim szerint a kegyelmezési jog a törvényes büntetési jog 
főfeltételeiben alapszik, miután azt tapasztalom, hogy a kerü
letekben előadott nézeteim nem azon szempontból fogattak 
föl, a mint akarám, — megengednek hogy akkori nézeteimet 
némely észrevételekkel bővítsem. Én azt mondám, hogy a 
kegyelmezési jog nem egyéb, mint az általános törvénynek 
a particulars igazsággal való megegyeztetése; hogy a pol
gári status a biró önkénye ellen biztosítva legyen, hogy a 
bírónak saját akarata, szeszélye vagy önmaga által fölállí
tott, talán fonák szabályok szerint a polgárt meg ne ítél
hesse s hogy a polgár előre tudhassa cselekedetének követ
kezéseit : szükséges, hogy a status általános törvényeket 
alkosson, szükséges, hogy az itélőszékeket arra szorítsa, hogy 
csupán csak a törvény szerint ítéljenek; mert senki a világon 
nincs, ki azt merné állítani, hogy a legügyesebb törvényhozó, 
midőn törvényeket alkot, a világos esetekbeni különbséget, 
a különböző viszonyokat, úgy a fenforgó körülmények vál- 
tozhatását előre fogná lá tn i; s midőn a biró a törvényt 
alkalmazza, tapasztalja, hogy a törvény némely esetekben 
jobban illik egy másikra; némelyekben a büntetés fölötte 
kemény, sokszor pedig igazságtalan, máskor gyenge; s meg 
fogják engedni a t. KK. és RR., hogy az ilyen tett annyi
val nagyobb olyan bűnöknél, melyeknek okát, alapját és 
bűnsúlyát s a polgári társaságra befolyását az embereknek 
belsejében kell keresni, mikor a bűntetteknél, az eljárásnál 
a vádlottnak viszonyaira kell tekinteni; — a polgári perek
ben hogy segít magán a biró ? barátságos egyeztetés á lta l; 
de a büntető perekben ez nem lehet, itt a bírónak a tör
vényt kell alkalmazni, mert ő a törvényekről nem dispo- 
nálhat; mikor a törvény, melyet a törvényhozó odavetőleg 
fölállított, minden szabály szerint alkottatik, alkalmazása

1843-iki javaslatok. III. k. 14
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szigorú formális igazság, de több esetekben materiális igaz
ságtalanság ; tehát — ama közmondás szerint: »summum 
jus summa injuria« — itten, t. KK. és RR., ellentétben 
áll a törvény az igazsággal, a mit tagadni nem lehet, s 
azért a törvények feszességén, melyet a bűn nem hajthat, 
segíteni kell; mert a biró átlátja, hogy a fölállított törvény 
az igazsággal össze nem fér, de annak hódolni tartozik. 
A kegyelmezési jog Plato ideális respublicájában is meg
volt ; nem politikán, nem isteni, sem despotai jogon, hanem 
egyenesen a szükségen alapszik az. — A görögök a nép
gyülekezetre bízták a kegyelmezési jogot; hol fejedelmek 
voltak, azoknak adatott á t ; a magyaroknál 8 század óta 
gyakorolja a fejedelem ezen jogot, és nem tesz egyebet, 
mint a törvényt az igazsággal egyezteti, midőn némely 
esetekben tanácsosait kihallgatván, kegyelmez; — de a t. 
KK. és RR. mit tettek? Azt mondják ezen §-ban: »kivé
tetnek az olyan bűntettek, melyekről a 43., 44. és 45. 
fejezetek szólanak, mert ezekre nézve kegyelmezés útján az 
egész büntetés is elengedtetik, sőt a közkereset is megszün
tethetik« ; — a 44. fejezetben pedig a d) alatt az mondatik: 
»a ki valamely alkotmányos jogot erőhatalommal fenforgató 
királyi rendeletnek kiadásában vagy végrehajtásában, akár 
egyenesen és határozottan kijelentett tanácscsal, akár tett
leges teljesítéssel részt vesz, hűtlenségi bűntettet követ el«. 
Kérem, ha valaki olyan véleményben lehet, hogy talán a 
fejedelem érdekében van a büntetést elengedhetni, azt mégis 
leginkább azon esetekben tehetné, melyekben tanácsosai 
büntetőperbe idéztetnek, és hogyha azokra a kegyelmezési 
jogot meg nem szorítják, azt más esetekre nézve annyival 
kevésbhé szoríthatják meg. Ne féljenek attól, hogy ő felsége 
visszaél; hogy lehet a fejedelmet visszaélésekkel vádolni, 
midőn olyan eset elő nem fordul ? — T. KK. és R R .! 
A szabad angol nemzet a kegyelmezési jogot soha sem 
szorította meg, és pedig szabadabb constitutio aligha van, 
mint az angol; s bár némelyek azt mondják, hogy egyiknek 
elengedni a büntetést, másiknak nem, ez nem fér össze az 
igazsággal, arra azt felelem: hogy a törvénynek szigorú
ságát némely esetekben enyhíteni szükséges; és Angolország-
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ban azon elv áll fenn mai napig is: bogy a hol állandó 
biró ítél, hol ő felsége az ítélethez hozzá nem járul, ott 
királyi pálczája kegyelmezhet. Kérem a t. KK.-at és RR.-et: 
álljon fel valaki, ki meg tudná mutatni, hogy a fejedelem 
visszaélt ezen jogával; de én provocálok száz esetre, hol 
a megyék átlátván, hogy az ítélet, melyet kimondottak, és 
így a törvény alkalmazása igazságtalan, felírtak ő felségéhez 
és a büntetés elengedését kérték. Tehát, t. KK. és RR., 
azon jognak, melynek jótékonyságát minden idők mutatják, 
főképen olyan fejedelem alatt, kinek épen ezen joga gyakor
lását Európa nagy tetszéssel vette, midőn néhány évek 
előtt azt gyakorolta, megszorítását kívánná a magyar nem
zet ? — T. KK. és RR.! véleményem szerint nem fér ez 
össze azon loyalitással, melylyel a fejedelemnek tartozunk; 
és tapasztalásból tudjuk, hogy a kegyelmezés:. jog eszméje 
nagyon kedves és népszerű, és minthogy varázserővel köti 
a majestáshoz a szíveket: én tehát az előadott fontos okoknál 
fogva, miután minden akadályokat előadtam, melyek a bün
tetőtörvénykönyv elfogadását nehezíteni fogják, a választmány 
redactiója mellett szavazok.

Trencsén város követe Bakos József: Azon elvhez 
és okokhoz, a melyeket most itten vitatott 105., 106. és 
107. §-okra nézve excellentiád által bölcsen előadatni hal
lottam, véleményemet csatolván, én a megkegyelmezési jogot 
a legszebb, legnemesebb majestaticus jogok közé számítom, 
és ezen tagadhatatlan fejedelmi jogot ő királyi felségének, 
az eddigi gyakorlatnál fogva, tovább is fentartatni kívánom ; 
ennél fogva én az országos választmány rendes szerkezetére 
szavazok.

Temes megye követe Vukovics Szabbás: A kegyelmezési 
jog eredetét a régi századok barbár szokásaiból veszi, me
lyekben leginkább a biró, személyessége, haragja vagy ked
vezése szerint Ítélt a vádolt bűnös felett, s nem annyira 
határozott törvény, — és ha voltak is némi törvények, 
melyek a bírónak útmutatásul szolgálhattak, szigorúságuk 
több esetekben mértékentúli volt, s botzasztó; kellett tehát

14*
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valakinek lenni, ki a bírák szenvedélyei felett őrködjék, s 
a büntetés keménységét enyhítse, s e jogot a királyokra 
ruházták, vagy azokra, kik e hatalmat gyakoriak; de időnk
ben. alkotmányos kormányformánk mellett, a kegyelmezési 
jog nem szükséges; mert az igazság eszméje szerint alkot
tatván a törvények, igen természetes, hogy a bűnösre mért 
büntetés igazságos, és akkor az azt változtató megkegyel- 
mezés igazságtalan; — s hogy áll most a kegyelmezés gya
korlata ? halálos büntetés csak azt éri, ki királyi megkegyel- 
mezést nem nyert; már pedig alkotmányos országban a 
királyi felséggel csak a jónak eszméje fér össze, — minden, 
mi jó, neki tulajdonítandó; roszat nevében éreztetni nem 
lehet. Ezen elveknél fogva tehát Pest megye indítványát 
tartom leginkább elfogadhatónak, s csak a mennyire az 
nem nyerne pártolást, maradok a kerületi szerkezet mellett.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Szepes megye 
érdemes követének ellenvetésére akarok felelni; mert külön
ben ügy látszanék annak, ki az országgyűlési naplót olvasná, 
hogy talán védelmemre semmit előhozni nem lehet. Az érde
mes úr, midőn megszorítása ellen szólott a kegyelmezési 
jognak, a mennyiben azon argumentumot kívánta megerőt- 
leníteni, mintha visszaéléstől félni nem lehetne, nekem egye
nesen nem felelt; azonban e részben is felveszem a keztyűt. 
Az érdemes követ úr azt mondotta: a törvény általános, 
a törvény alkalmazásának nehézségeit ki kell egyenlíteni a 
kegyelmezés útján. Erre azt felelem: a törvényhozó általá
nosan megszabja a legnagyobb büntetést, és a bírónak a 
legkisebbig szabad tért enged; az tehát nem általános, 
hanem a törvény alkalmazása akkor, mikor az eset alőadja 
magát, azon elvek szerint határoztatik meg, melyek a tör
vényben a beszámításról foglaltatnak. H a tehát a kegyel
mezési jogot ezen tekintetből veszszük, hogy a törvény álta
lános, és a biró nem alkalmazhatja helyesen, akkor vagy 
semmit nem mondottunk, vagy azt, hogy ő felsége super- 
revideálhat mindent. — Másik, mit Szepes érdemes követe 
mondott, a z : hogy a törvényt nem is lehet a bírónak helye
sen alkalmazni, azért, mert az rideg és nem hajlik, követ-
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kezésképen pótolni kell a kegyelmezéssel. Én ezt nem értem 
tökéletesen; hanem gondolom, az foglaltatik benne, hogy 
meglehet, a biró hibázik, és azt helyre kell hozni; hibázik 
pedig azért, mert a törvény igen általános, és talán nagy 
büntetéseket szab, melyek a körülményekre nem alkalmaz
hatók, és talán az esetek nem egyeznek meg azon esettel, 
mely a törvényben írva van, s annálfogva a biró, ha elébe 
olyan eset adatik, mely a törvényben foglalt esettel tökéle
tesen meg nem egyezik, könnyen hibázik és véleményében 
rázkódik meg; mert a követ úr azt mondotta, hogy nem 
annyira a törvény rideg betűit, mint a veséket kell vizsgálni 
és onnan mérni a bűn nagyságát, s a törvényt ekkép csak 
ő felsége alkalmazhatja a  kegyelmezés útján; — már én azt 
tartom, ha ebbe belemegyünk, hogy a biró erre sokkal alkal- 
matosabb, mint a király; mert a biró látja a vétkest, hallja 
annak szavát, ismeri személyességét és az egész procedúrán 
jelen van, mert a kihallgatás szóval történik; ellenben mikor 
fölkerülnek az acták ő felségéhez, a praxis élete azokból 
hibázik, — honnan fogják a veséket vizsgálni, mikor a bűnös 
szemeik előtt nem áll? — honnan fogják azon szabályokat 
venni, melyek az itélethozásra szükségesek, ha váljon az eset 
a törvényben foglaltatik-e vagy nem? — Ez tehát nem áll. 
Egyébiránt miképen vizsgálják a szíveket? És nem lehet 
visszaélés magával a kegyelmezési joggal is? — Először azt 
felelem a követ úrnak: hogy minden emberi institutióban 
lehet visszaélés; másodszor: hogy — nem mondom visszaélés, 
hanem hiba gyakran történik, példákkal lehet bebizonyítani; 
a legrégibb példa, mit a Szentírás bizonyít, hogy a kegyel- 
mezésben az emberek nem mindig igazság által vezéreltettek: 
mikor Krisztus és Barabás között választása volt Pilátusnak, 
Barabásnak megkegyelmezett és Krisztust megfeszíttette. 
Magam is tudok esetet a legújabb időkből, a hol meggyő
ződésem szerint hiba tö rtén t; nem tudom, hány éve annak, 
mikor még a fekete bankók jártak, mikor az embert a 
feketebankócsinálás miatt hűtlenségi perbe idézték: történt 
akkor, hogy Pest megyéhez két rabnak Ítélete érkezett meg 
ő felségétől; az egyik Schirmer bankócsináló volt, annak 
nem kegyelmezett meg ő felsége; a másik gyilkos volt és
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rabló — neve nem jut eszembe — annak megkegyelmezett 
ő felsége. K i tehát bankókat csinált, annak nem kegyel
meztek meg; a ki gyilkolt, annak megkegyelmeztek. Ilyen 
esetek sokak lehetnek s annál több lesz ilyen, minél többre 
terjesztjük ki a megkegyelmezési jogot; a legroszabb ember 
kegyelmet fog nyerni. Ha ez nem zavarja össze az eszméket, 
ha ez nem nyugtalanítja a vétkest, ha ez nem akadályoz
tatja annak javulását, a ki a büntetést szenvedi: xígy nem 
tudom, mi lehet, mi az eszméket összezavarhatja inkább, 
mint a kegyelmezési jog?

Én azt gondolom tehát, hogy azok az okoskodások, 
melyeket a követ itr előhozott, nem állanak, legalább azokra 
nézve, melyeket én előhoztam, t. i. hogy mind a biró meg 
fog zavartatni a törvény alkalmazásában, mind a vétkes 
remény és félelem közt lévén, a büntetés czélja el fog tévesz- 
tetni. És így azt gondolom, hogy a kegyelmezési jogot meg 
kell szorítani. Vannak más institutiók is, melyek a polgári 
társaság javára megszoríttathatnak; például a parancsok 
kiadása nem törvény által szoríttatott-e meg? — Minden 
constitutio a majestaticus jogok megszorítása, vagyis minden 
majestaticus jog egyenlő joga a statusnak és maga a status 
a király, s igen természetes, hogy a mely jogokat emberek 
gyakorolnak, azokat emberi institutiók által korlátozni kell, 
s a majestaticus jog csak annyiban hasznos és jó, a meny
nyiben nem á r t ; s magával a felség ideájával ellenkezik, 
hogyha ezen jog kiterjesztetik, hogy árthasson; mert épen 
a constitutiónak királyi ideája, hogy csak jót tehet, de roszat 
nem; már pedig a kegyelmezési jognak korlátlan gyakorlása 
által rósz is történhetik — annálfogva szükségesnek tartom, 
hogy a kegyelmezési jog korlátoztassék.

Borsod megye követe Szemere Bertalan: Én az elnök
kel ellenkezőleg mind a három okot, mely a különvélemény
ben foglaltatik s mely a kisebbségé volt a választmányban, 
de itt lön a többségé, eldöntő erejűnek tartom. Azt is, hogy 
ha a kegyelmi jogra van is szükség ott, hol a büntetésnek 
minimuma meghatároztatik, miután a beszámítás lehet oly 
csekély, mely a minimummal is igazságtalanul sújtatnék,
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árnyéklatihoz tökéletesen alkalmazhatja a büntetés súlyát, — 
azt is eldöntőnek tartom, hogy csökkenti azon bizodalmát, 
melylyel a nép az igazságszolgáltatás iránt viseltetik, látván, 
hogy a bűntől független tekintet és befolyás minden bün
tetés alól fölszabadíthatja a gonosztevőket; sőt végre azt is, 
hogy a kik a kormány vélt érdekében bűnhődnek, azok 
hiába Ítéltetnének el a biráktól, mert a határtalan kegye
lem elhárítana róluk minden büntetést; s ez esetre nem 
szükség föltennünk azon bizodalmatlanságot a kormány elle
nében, melyet az elnök megérintett, mert minden kormány 
hajlandó védeni híveit, habár hívségökben törvénytelen dol
got követnének is el.

Mondatott már a kerületekben is, miképen a kegyelem 
legszebb ékessége a fejedelemnek. Igen, ha az mint érzés 
szívében foglal helyet s ennélfogva azoknak, kik személye 
és jogai ellen vétenek, nagylelkűleg mint sértett fél meg
bocsát; de a kegyelemjog a fejedelemnek csak kezében van 
s ezt gyakorolhatja, a nélkül, hogy éreZné; e szerint nem 
kútfő, hanem csak eszköz, s abban, hogy a fejedelem a tör
vényes bíró törvényes Ítéletein fölül áll, nem látok semmi 
ékességet, s ki ezt hiszi, annak — ha következetes akar 
lenni — azt kell állítania, hogy legnagyobb ékessége a feje
delemnek, ha valamennyi törvény fölött á ll; mert nincs 
törvény, melyet az alkalmazás eseteiben néha-néha igazítani 
nem kellene. S ha e joggal a fejedelem nem bir is, még 
nagy és nevezetes jogai maradnak, mik által úgy eszének 
mint szivének felséges jelét adhatja; de én reá nézve nem 
is tarthatom oly igen kívánatosnak a jogot, melynél fogva 
egy szelíd, de igazságos és emberszerető fejedelem ennyi 
ostromnak és lélekküzdésnek van kitéve, ha maga fontol és 
határoz; ha pedig tanácsosai, akkor váljon nem veszélyes-e 
ezeket a bírák ítéletei fölébe helyezni ? Egyébiránt az, hogy 
a kegyelemjog a korona legszebb joga, nem gátolhat ben
nünket annak elvételében; mert a korona nem bírhat más 
jogokat, mint melyek a status közczéljainak elérésére alkal
matosak. — De hiszen e próba nálunk nem is új. Az elnök, 
mint egyike az ország biráinak, s a t. KK. és RE., mint a 
nemzetnek törvényhozói, jól tudják, miképen vannak törvé-
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nyeink, mikben a kegyelemjog világos szavakkal korlátol- 
tatik. Ilyenek az 1471: 28., — 1492: 82., 107., — 1563: 
38., 63., — 1655 : 26. Például az 1492: 107-ben a rablókról, 
gyűjtógátokról, dűlőkről stb. az mondatik : »Et quod nec 
regia majestas, etiam cum consilio dominorum praelatorum 
et baronum, imo nec ipsum totum regnum talibus male
factoribus gratiam faciendi habeat facultatem«. — Az 1563 : 
63-nak czime: »Homicidium deliberatum patrans frustretur 
gratia majestatis regiae«. Az 1655: 26-ban ama törvények 
idéztetnek és megerősíttetnek, s mondatik, bogy : »relapsis 
gratia concedi non valeat« ; mondatik, bogy: »neve subditis 
quorumpiam dominorum terrestrium« ; s a korlátolás okául 
mondatik, hogy a gonosztételek megakadályoztassanak ; mi 
homályos sejtésére mutat ezen igazságnak, miképen a bün
tetésnek foganata annak bizonyosságától függ.

Én nem tagadom, sőt elismerem, hogy fontos okok 
szólanak a kegyelemjog mellett ; vallom magam is, hogy 
hol a törvények tiílkemények, ott a kegyelemjog szükséges 
igazító ; de vallom egyszersmind, miként ez igazító viszont 
egy új rósz. — Nincs más út, mint ez : legyenek a törvé
nyek emberiek, szelidek, és okvetetlenül hajtassanak végre; 
mert e dilemma áll : ha a büntetés igazságos és szükséges, 
nem szabad elengedni ; ha igazságtalan és szügségtelen, nem 
szabad alkalmazni.

A kegyelem pártolói onnét indulnak ki, hogy a tör
vény merevenségét sokszor lehetetlen tökéletesen alkalmazni 
az egyes bűnhöz, azért szükséges a kegyelemjog, különben 
a bűnös mértéken túl lakok De erre kettőt jegyzek meg, 
először : hogy szoros következetességgel ez okoskodás szerint 
azt is meg kellene engedni a fejedelemnek, hogy ha a be
számítás nagysága szerint a törvény nem sújthatna kellőleg, 
a büntetést a fejedelem súlyosíthassa ; mert ha főbb tekintet 
is az, hogy az ártatlan ne lakoljon, annál, hogy a bűnös 
teljes mértékben lakoljon, de lehetnek esetek, midőn igen 
gyöngén lakói törvény szerint, ki szörnyű büntetést érde
melne. — Másik megjegyzésem : hogy a kegyelemjog pártolói 
mindig azt teszik fel, miképen a bírák hibáznak, s a kegyel
mező ezt megigazítja ; — de nem ép oly hihető-e, sőt, miután
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az ítélet három birószék értelme, nem sokkal hihetőbb-e, 
hogy a bírák nem hibáznak, hanem a kegyelmező téved? 
de a legjobb esetben mennyiszer igazítana, annyiszor rontana. 
Egy szóval: ez önkény, s ha következményeiben néha üdvös 
is, elvében hibás.

A büntetőjogtan egyik főelve: hogy minél kevés! ibé 
bizonyos a büntetés, annál nagyobbnak kell lennie a bün
tetésnek, és e szerint lehet kisebb, enyhébb, a mint bizo
nyossága növekszik. — Ehhez képest a büntetés sikere függ 
annak bizonyos voltától. S már most kérdem én: mit ítéljünk 
olyan hatalomról s jogról, mely a büntetést leglényegesebb 
tulajdonától fosztja meg? Pedig a kegy elem jognak iránya 
ugyanez. •— Ezért bátran állíthatni, hogy minden kegyelem 
számtalan bűnök anyjává lesz azoknál, kik azért bűnhődnek, 
mivel szinte kegyelmet reménylenek. — És Szepes követe 
azt kérdi: hol mutatkoztak a föld hátán a kegyelemjognak 
rósz következményei ? — s ezt kérdi bátran. Érdemes követ 
úr, ki az alválasztmány tagjai közül egy volt, kétségkívül 
sokat olvasott a büntetőjogot érdeklő könyvek közül, s így 
bizonyosan fog emlékezni azon adatokra, melyek p. o. az 
ily végből annyira ostromlott angol ministerium eljárásáról 
közzétételnek.

Az éjszakamerikai statusok kormányzói joggal bírnak 
az elitéit raboknak megkegyelmezhetni, és ezt gyakorlók a 
fogházakban, és végre átlátván káros eredményét, most 
kezdenek vele nem élni. — Az angol törvény sok bűnre 
mond halált, mit a kormány sem tart, de ret'tentésül fen- 
tartja, kegyelemjogával hárítván el súlyát a bűnös fejéről. 
Azonban néha példát kell mutatni, és a sor épen a 101-iket 
éri, ki nem követ el bűnt, ha nem látta volna, hogy előtte 
száz nyert kegyelmet, s ha igazságtalan volt volna a 100-at 
kivégezni, nem az-e ez ? s nem iszonyú következménye-e 
mindez a kegyelemjognak ? s mivel bizonytalan a büntetés, 
és egy végeztetik ki, míg száz megél, nem bűnhödnek-e 
sokan, mivel okuk van bízni, hogy ha felfedeztetnek is, ők 
is kegyelmet nyerendenek? Ezért az angol nép nagy meg
indulással nézi oly esetekben a kivégzést, nem a 100 meg- 
kegyelmezettben lát annyi megszabadult gonosztevőt, hanem
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a kivégezettet tekinti ártatlanul vagy legalább igazságtalanul 
feláldozottnak. S valóban a kegyelemjog a maga kivételeivel 
mindig úgy hangzik, mint amaz angol biró mondása a tolvaj
nak: »nem azért akasztatol fel, hogy lovat loptál, hanem 
hogy mások ne lopjanak«. Az emberek erkölcsi fogalma a 
kegyelemjog által megtévesztetik, hajlandók a büntetésben 
nem látni igazságot, mely szükségkép sújtja a bűnt, hanem 
erőszakot, mely egyet üldöz, mást nem bánt.

És Szepes követe nem tartja-e scandalumnak Lajos 
Fülöp kegyelmét Bonaparte Lajos iránt, midőn egyrészről 
őt, a főlázadót, kiemelé a törvény súlya alól, és követőit 
mégis elitéltetni kívánta? Ez-e az a magasztalt kegyelem
jog? és mégis, mely a bűntársakat felmenté, a jury ellen 
akarták a vádat fordítani, mely hivatása szerint nem csele
kedett egyebet, mint emlékezteié a végrehajtó hatalmat, 
a kegyelem birtokosát, amaz alkotmányos elvre: hogy egyenlő 
bűnösök kétféle törvény szerint nem ítéltethetnek. — Én 
tehát, mindezen nézeteknél fogva, ámbár a kegyelemjogot 
üdvösnek nem tartom, egyértelműleg Pest követével: mind- 
azáltal, miután a codex még csak most lép életbe, miután 
nincs reményem e korlátolásnál többet nyerhetni meg, a 
különvéleményhez is hozzájárulok, — kijelentvén végül még 
azon hitemet: miképen e jog, mint a római aequitas magas 
értelme, polgári s erkölcsi érzésünkkel megegyezőbben, csak 
egy legfőbb bíróság által gyakoroltathatnék.

Elnök: Annyival könnyebb erre felelni, mert — a 
mint tudva van, s meg fogja engedni az érdemes követ úr 
is — nincsenek olyan elméletileg felállított argumentumok, 
melyekre ellenkezőt felhozni ne lehetne; e jelen esetben is 
a statusnak kissé más oldalróli felfogása szinte lehetséges. 
A status theoreticus tudománya, az úgynevezett »philoso- 
phicum jus« és »statustudomány«, soha oly keletben nem 
volt, mint most; egyik egyfélét ta rt jónak, másik másfélét; 
egyik az egyik institutiót becsüli, másik a másikat; szóval: 
nincsenek argumentumok, melyekre felelni ne lehetne. Jól 
tudom, hogy az érdemes követ úr maga is meg tudna a 
maga által fölhozott okokra felelni. A kegyelmezés meg-
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szorításáról egyebet mondani nem lehet, mint hogy az azon 
pium postulatumok közé tartozik, melyek az egész világon 
sehol sincsenek. — A  mi a practicumot illeti: egy-két eset
ben talán a megkegyelmezési jog nem jót. szült; de százat 
lehet fölhozni, hogy az a legjobbat szülte. — Azon argu
mentumnak, melyet Szepes megye érdemes követe előadott, 
ellene lehet ugyan mondani, de meggyőződésem szerint az 
tökéletesen á ll; nem civilis perekről van itt a szó, melyeket 
a biró elintézhet, hanem olyanokról, melyek kifejlődésök 
szerint a legnagyobb igazságtalanság tárgyai lehetnek; és 
újra azt mondom, hogy soha kizárólag egyetlenegy szem
pontot magunk előtt tartani nem lehet, mikor az egész 
sokoldalú tárgyról szólunk. — A  törvényhozásnak legbizto
sabb menetele van akkor, mikor a gyakorlatot követi. Azért 
bátor vagyok a t. KK.-at és RR.-et fölszólítani, méltóztas- 
sanak a választmányi szerkezet mellett maradni. Minden 
esetre ezen eszmék annyira practice kifejtve még nincsenek 
s annyira életbe még nem jöttek, hogy azokat a mi törvény- 
könyvünkbe még most átültetni lehetne.

Esztergom megye követe Kruplanicz Simon: Az én 
véleményem is az, hogy akármily óvatossággal legyen is a 
büntetőtörvény szerkesztve, a bűnnek minden környületeit, 
a bűnös belső viszonyainak számtalan árnyéklatait belé- 
íoglalni nem lehet. A biró a beszámításban tehát vagy 
meggyőződését követni kénytelen, és akkor Ítélete kisebb- 
nagyobb önkényen alapul, vagy ha meggyőződését nem kö
vetheti, akkor a törvénynek hideg betűit alkalmazni kény- 
teleníttetvén, gyakran kemény, igazságtalan ítéletet mond. 
Ezen törvény tökéletlenségének elhárítása okáért majdnem 
valamennyi nemzetek a személyi bátorságnak fentartása vé
gett a kegyelmi jogot ruházták a fejedelemre, mely a koro
nának legfényesebb attribútumává válván, azt annak tekin
tete elvesztése nélkül attól elvenni nem lehet. — Ha a 
fejedelem ettől megfosztatnék, a személyi bátorság azon 
hajdankori időkre jönne vissza, hol ezen jog gyakorlatban 
még nem létezett; tehát a büntetőkönyvben nem tétetnének 
előlépések, hanem visszaesések az őskorba, a kegyelmezés-
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jogot nem váltva föl jobb, bátorságosabb maximákkal. Ezen 
jognak ellenére a rationalis törvénytudók főkép két erősséget 
hoznak elő: az önkényt, azután a büntetésnek bizonytalan
ságát. A mi az elsőt illeti: előterjesztettem, hogy a bünte
tésnek alkalmazására nézve önkényt elkerülni majdnem lehe
tetlen ; jobban szeretem tehát, ha az, a mennyire szükséges, 
a fejedelem kezében létezik, mint a bíróéban, kinek lelkületű 
itélethozási gyakorlat által némi tekintetben megkeményed- 
hetik, és közönségesen inkább a törvényt, mint a bűnöst 
veszi tekintetbe. A büntetésnek bizonyossága, úgy hogy attól 
menekülni reménység nincsen, valóságos sanyarítás. Hány 
embernek könnyűitek meg végső pillanati a mostani bün
tetőrendszer mellett, mivel őt a reménység utolsó leheletig 
kisérte ?! De vegyük föl a magánrendszert: ha éhből a 
kegyelem ki lesz zárva, akkor a fortély fog beléférkőzni, 
mely által a bűnösök kiszabadulásuk eszközlésére törekedni 
fognak; mert a szabadság utáni vágyat csak ki nem lehet 
törleni az emberiség kebeléből; vagy pedig ezen eszméletileg 
javító rendszerekbe fognak bocsáttatni a kétségbeesésnek 
marczangló fúriái, melyek sokkal kegyetlenebben fognak 
hatni a vétkesekre, mint a halálnak irtózatos büntetései. 
Azért én a kegyelmezési jogot az országos munkálatnak 
értelmében pártolván, azt a királyi felségi kiváltságok közé 
tartozónak vélem.

Turócz megye követe Ralcowszky Adolf: Ha már a 
magánegyénekben létező kegyesség is többeket irántunk 
szeretetre buzdít: mennyivel inkább emeli a kegyelem a 
felség személyét a nép előtt hódoló tiszteletre? — mert ez 
benne csak minden jónak kútfejét tekinti. És azért káros 
volna ezen királyi méltóságnak legszebb fényét korlátozni, 
melyet minden nemzetek mindeddig megtartottak, minthogy 
azt egyenesen jus majestaticumnak tekintették. — De nem 
is lehet azt korlátozni, mert törvényünk azt nyilván a fel
ségnek adta által. — Azon ok pediglen, hogy a büntető- 
törvények ez által erejüktől megfosztatnak — miután az 
a remény a gonosztevőnek felmaradt, hogy a büntetés alól 
felszabadítást nyerhet — nem á l l ; mert nem képzelhető,
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hogy a felség a bűntettet minden büntetés alól felmentse, 
ezt igazságszeretete nem engedi: tehát csak enyhíti a bün
tetést, de a törvénynek erejét nem csökkenti. — De azon 
szempontból is tagadhatlan a kegyelemjog szüksége, mert ez 
nem más, mint a bűnhöz mért büntetésnek mérsékletessége 
s általános törvény rendeletinek az esetben lévő körülmé
nyekhez alkalmaztatása. — Pest megye érdemes követe által 
felhozott példa bizonyságul szolgál erre, midőn t. i. Schirmer 
hamisbankókoboló és egy névtelen gyilkos perében hozott 
ítéletek felett közbejött kegyelmezést az igazságtól abban 
látja eltérni, bogy a bankókoholó kivégeztetett és a gyilkos 
megkegyelmeztetett; de épen ezen kegyelmezési esetben az 
igazság kiszolgáltatott, mert Schirmer képíró és bankók 
koholója, a kit Turócz megye felsőbb rendeletre, mintán 
fölfedeztetett, Pest megye tömlöczébe általszállított, ezen 
tette által a status hitelét és többeknek vagyonát veszé
lyeztette; — a gyilkosnak esetét ugyan nem tudom körül
ményesen, de e bűntett halált föltételez, ez tehát egyes 
családnak vagy egyénnek ártott s meglehet, első vérhevülés- 
ben: tehát nagyobb volt a status ellen, mint az egyes ellen 
czélbavett bűntett s így jó volt és igazság szerint mérsékel- 
tetett e két perben az ítélet. Azért a kegyelmezési jogot 
utasításom következtében is fentartani kívánom és a méltő- 
ságos országos választmány szerkezetét pártolom.

Mosony megye Jcövete Kroner Lajos: Tagadhatlan, 
hogy egy alkotmányos országban a fejedelemnek legszebb 
joga a megkegyelmezés, és akármily határozottan rendelkez
zék is a törvény, de történnek mégis oly hiányok, melyeket 
csak a fejedelemnek kegyelmezési joga orvosolhat. — Azért 
ő felségének ezen jogát korlátolni nem kívánom, annyival 
kevésbbé, minthogy azon erős bizodalomnál fogva, melylyel 
a magyar nemzet fejedelme iránt szüntelen viseltetett, fel 
nem tehetni, hogy a fejedelem ezen jogával valaha visszaélni 
akarna.

Ung megye követe Horváth Simon: Némely előttem 
szólották a megkegyelmezési jogot a történetírás legrégibb
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köztársaságaiból eredettnek állítják; én egy lépéssel tovább 
megyek, s úgy kiszem, bogy az megvolt a természet állapot- 
jában lévő embernél is ; mert egyes embernek is meg kellett 
lenni azon jogának, hogy megbüntethesse — ha ereje en
gedte — azokat, kik ellene vétettek, valamint szintén jogá
nak kellett lenni arra is, hogy megbocsáthasson azoknak, 
ha ő azt maga boldogságára jobbnak ítélte, — a közállo
mányra menvén át ezen egyesek joga, tehát a jogról szó 
sem lehet; de hogy szükséges is ezen joggal való élés, világos 
abból, hogy olyan büntetőtörvénykönyvet alkotni lehetetlen, 
melyben minden történhető bűnesetek és azoknak fokozatai, 
azon szigorú pontossággal, mely törvényhez illik, meghatá- 
roztatnának; és így, mivel az itélőbiráknak a törvény betűje 
szerint kell ítélni, és veszedelmes is volna — az ellenkezőt 
megengedvén — őket a törvény fölébe emelni, ebből nyilván 
következik: hogy a közállomány fejének mind joga, mind 
kötelesssége van arra, hogy némely esetekben a törvény és 
itélőbirák közé lépvén, eszközölje, hogy a törvény szigorú
ságát a kegyelem mérsékelje, mely nélkül sokszor az káros 
hatással lenne, valamint az egyesek, úgy a közállomány 
boldogságára. — A mi Borsod és Pest érdemes követeinek 
argumentumait illeti: csekély nézetem szerint ellenkezésben 
látom ezeket önmagokkal; ugyanis az ő erősségeikből logica 
consequentia szerint a kegyelmezési jog általános eltörlését 
kellene következtetni; pedig ők maguk is annak csak meg
szorítását kívánják; úgyszinte a kerületi szerkezet is annak 
némely megszorítását kívánván, kérdem: hogy ha igazsággal 
és közállomány boldogságával megegyeztethető, hogy a ke
gyelmezési jognál fogva a büntetés fele elengedtessék, miért 
nem lehetne ugyanazon igazsággal megegyeztetni azt, hogy 
a kegyelmezés kisebb vagy nagyobb mértékben a büntetés 
egy vagy háromnegyed részére ne terjedhessen? melyik ha
landó ember és véges elme foghatja itt a kellő határvonalat 
eltalálni? — Valóban, ha a törvényhozó test a kegyelmezési 
jog gyakorlatának szabályokat akarna adni, azoknak oly 
terjedelmeseknek kell lenni, mint maga a büntetőtörvény- 
könyv, a mi lehetétlen; és még akkor is, valamint a jelen 
büntetőtörvénykönyv magának tökéletességet nem igényelhet,
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úgy ez is csak emberi tökéletlen munka lenne. — Ezekből 
kiindulva, én a kerületi szerkezet ellen, az országos választ
mány szerkezete mellett szavazok.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Elsőbben is 
Borsod érdemes követének ellenvetésére felelek, a mit a 
francziaországi esetről hozott fel, hogy t. i. Lajos Fiilöp 
akkor, midőn Napoleon Lajosnak megkegyelmezett, közbot
rányt követett el, s ezen jogot másokkal is éreztetni köte
lessége lett volna; hanem hogy van az, hogy épen Borsod 
megye követe hozza fel állításának erősítésére azt, a miben 
a c) alatt maga is megegyezett? hogy t. i. kivétessenek 
olyan bűnök, melyekről a 43., 44., 48. fejezetek szólanak? 
mert ezekre nézve a kegyelmezés útján az egész büntetés 
elengedtethetik; már pedig ezen fejezetek épen azon bűnök
ről szólanak, melyeket Napoleon Lajos elkövetett, s a magyar 
törvényhozás is meghagyd azon jogot, melyet akkor Lajos 
Fülöp gyakorolt, és nem tartja azt botránynak; ha tehát 
visszaélt Lajos Fülöp kegyelmezési jogával, hogy van az, 
hogy azon pillanatban nem találkozott Francziaországban 
ember, ki e jognak megszorítását kivánta volna? — tehát 
a hol botrány történt, még ott sem kívánták megszorítani 
e jogot, azért, mert annak jótékonyságát elismerték.
A mi Pest megye érdemes követének előadását illeti: ő 
nem azon szempontból fogta fel okoskodásomat, mint kiván- 
tam volna; én nem azt mondtam, hogy ő felsége azt, mit a 
biró a perben elmulasztott, pótolja; hanem hogy azt, mit 
a biró törvényesen nem tehet, a fejedelem tegye; például: 
az idétlen szülés eszközléséről a 139. §-ban az mondatik: 
»a mely terhes személy tudva és rósz czélzattal oly szereket 
használ, melyek időelőtti szülést okoznak, — büntetése három 
évi rabság« ; már nem képzelhet Pest megye érdemes követe 
olyan esetet, hogy valamely személy olyas szereket használt, 
melyek roszat nem eszközlöttek, de a tanúk annyira ellene 
bizonyítnak, hogy a jury kimondja a »vétkes«-t, és a bírónak 
rá kell alkalmazni a törvényt, — azon esetre, ha az ilyen 
személy mégis ártatlan lehet — mert voltak ilyen esetek — 
ki fog segíteni azon ? hol fog találni reményt, ha csak nem
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természetileg legkegyesebb uránál, a királynál ? Azt mondja 
a követ úr, hogy a fejedelemnek több jogai is vannak, nem 
csak ez az egy; — de épen ezen egyetlen az, mely a 
»majestaticnm« nevet megérdemli, melyet a király ön szemé
lyében gyakorol, és a legszabadabb országban nem tartják 
szükségesnek, hogy ezen jog gyakorlása végett a ministert 
felelés terhe alá vegyék; — hanem akkor, midőn politikai 
bűnökről van a szó, a kegyelmezésnek szabad tért engednek 
a t. KK. és KEL, és akkor visszaéléstől nem félnek, más 
esetekben lehet félni a visszaéléstől? — Már akkor, midőn 
a törvény halálos büntetést szab valami bűnre, és a gyakor
latban ezen büntetésnek alkalmazása szokatlan volt, s a 
biró is átlátja, hogy ha a törvényes büntetést szigorúan 
alkalmazza, az szerfelett nagy, de csak azért mondja ki 
mégis sok esetekben ezen büntetést, hogy az által a bűnnek 
további elterjedését meggátolja, — már, kérdem, ezen esetben, 
hol a bírónak a halálos büntetést kimondani kötelessége 
volt, van-e más mód, mint a fejedelem lábaihoz borulni és 
attól várni a kegyelmet ? — Tizennyolczszázadi tapasztalásra, 
a legtöbb nemzetek példájára és a legnagyobb törvényhozókra 
hivatkozom, és kérdem: volt-e valamely auctoritas a jogtu
dósok közűi, ki azt mondotta volna, hogy meg kell fosztani 
a fejedelmet a megkegyelmezési jogától ? -— Nincs senki! 
(Szemere Bertalan felkiált: »Például Bentham«!) Ilyen 
eszmék olyan statusban állhatnak fel, melyet poéták alkotnak 
magoknak, de nem egy alkotmányos országban, hol lehetetlen 
a fejedelem kegyelmére nem szorulni; én tehát károsnak 
tartom ezen joghoz nyúlni, melytől a gyakorlatban csak jó 
reményeket várhatunk.

Trencsén megye követe Bachó Lajos: Teljes igazsága 
van elnök ő nagyméltóságának, hogy vannak oly elméleti 
tárgyak, melyeknek igazságáról általános ítéletet kimondani 
nem lehet; de épen az ilyen tárgyaknál azokat kellvén elfo
gadni, melyekért több és meggyőző okok hozatnak föl, miután 
Pest és Borsod megyéknek érdemes követei által előhozottak 
sokkal meggyőzőbben hatottak reám, mint azok, mik az ellen
részről említtettek: én Pest és Borsod véleményét pártolom.
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Nagyváradi káptalan követe Fogarassy Mihály: Az 
igazság alapja minden országiásnak, igazság kiszolgáltatása 
által biztosíttatik leginkább a nemzetek békéje, az országok 
boldogsága, s e szent czél van előttünk is kitűzve, midőn 
az igazság pontos és mértékeit kiszolgáltatása tekintetéből 
új büntetőtörvények alkotásában fáradozunk. De a kegyelem 
nincsen ellentétben az igazsággal, hanem ennek csak szük
séges mérséklője; a kegyelem teszi azt, hogy az igazság 
nyomasztó ne legyen, súlya teherré ne változzék. Hiszen 
tudjuk, hogy »summum jus summa injustitia«, s hogy az 
igazság kiszolgáltatása azok méltánylása nélkül, mikre a 
törvény nem tekint, mert ő egyformaságra törekszik, fölöt
tébb nyomasztó lehet; sokszor fordul elő oly állapot, hogy 
a biró igazságosan büntet, mert törvény szerint, de mégis 
fölöttébb siilyosan és zsarnokilag, mert oly egyént ér bün
tetése, ki nem megrögzött roszakaratból lön bűnös, hanem 
a körülmények által mintegy arra fölkésztetve, ki még mi
előtt az ítélet súlyát hallotta volna, már megjobbult szívé
ben. Az ilyent a kegyelem még fölemelheti; de az igazság 
a kétségbeesésig sújtja. A kegyelmezés a megjobbulás esz
méjével össze van kapcsolva, mert csak a szigorú igazság 
ejté kétségbe az eltévelyedteket; a kegyelmezés a javulást 
nem csak lehetővé tette ezereknél, hanem arra a szíveket 
el is készíté; a kegyelem lágyító és enyhítő erővel bir, ez 
pedig a megjobbulásra elkerülhetlenül szükséges. A t. KK 
és till, nem csupán büntető-, hanem javító-törvénykönyvet 
készítenek s épen ezért nem képzelhetem, hogy egy ily rend
szerben a kegyelmezés malasztját elmellőzni, sőt csak szorí
tani is lehessen, a nélkül, hogy a czélra, melyet magoknak 
kitűztek, nyomasztó befolyással ne legyen. Ezen tekintetek 
engemet természetesen oda vezettek, hogy én, épen a büntető
perek egyformaságából eredő aránytalanság súlyának enyhí
tésére, a kegyelmezési jog épentartását egész meggyőződé
semből pártolom, hogy enyhítő írt keressek azon egyén 
lelkületére, ki a megjobbulásra csak azért nem ébredhetett 
föl, mert a kegyelem szavát meg nem hallotta. A  kegyel
mezési jog a fejedelmek sajátja szokott lenni, hogy ők az 
igazság legfensőbb kiszolgáltatói lévén, annak terhét a ke-
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gyelmezés ajándékával enyhíthessék; e jogot nemzetünk is 
mindenkor a szent korona egyik legfényesebb drágakövének 
vallotta; ezt a fejedelmek nem az észben gyakorolják, hanem 
épen a szívben, s ha nem tagadhatjuk azt, hogy a fejedelem 
legfőbb ereje a polgárok szeretetében alapszik, ne vegyük el 
tőle azon varázserőt, mely Ível alattvalóinak hálás szeretetét 
magára vonhassa; adjunk neki alkalmat, hogy kegyelmet 
osztogatván, a szeretet vonzalmával édesíthesse magához a 
polgárok szívét. A fejedelem nem súlyosíthatja ugyan a 
büntetést, mert ő, midőn megkegyelmez, nem a birói tisztet 
viseli; a kegyelem ideája engedés, enyhítés, s nem terhelés; 
nincs benne következetlenség, lia mindenkinek meg nem 
kegyelmez, mert a kegyelmet kérni és adni lehet, de köve
telni nem lehet, ennek osztogatása a szív jóságától s enyhítő 
körülményektől van csupán föltételezve. —• Azt mondá egy 
érdemes követ úr, hogy a kegyelmezési joggal történhetik 
visszaélés, s a Szentírásból Pilátus példájára hivatkozék, ki 
Barabásnak megkegyelmezvén, az ártatlan Jézust halálra 
Ítélte. Én erre azt mondom, hogy ha Pilátus szíve sugalását 
követheti vala, nem lett volna szükséges ama veszedelmes 
alternatívára; de a nép lármája késztette őt az ártatlannak 
elitélésére és a gonosztevőnek elbocsátására; nem is az által 
vétkezett Pilátus, hogy Barabást elbocsátotta, mert arra 
joga volt, hogy az ünnepnapon egy gonosztevőnek kegyel
mezzen, hanem az által, hogy Jézust, kit ártatlannak ismert, 
halálra ítélte s így birói tisztével, minthogy a nép szavára 
hallgatott, visszaélt.

Azt mondá egy más érdemes követ úr, hogy régibb 
törvényeink is korlátozzák a kegyelmezési jogot. Igenis; de 
ezen törvények oly időszakból valók, midőn egyáltalában a 
fejedelmi jogok megszoríttattak. Azonban vannak törvény- 
könyvünkben arra is példák, hogy a kegyelmezési jogot 
maga a törvényhozás is gyakorolta. így p. o. Illésházy 
Istvánt előbb elitélvén, száműzte; később neki megkegyel
mezvén, visszahítta, s majd palatínusnak is elválasztotta. — 
Azt mondják: ne adjunk reményt az Ítélt bűntettesnek, mert 
annak meghiúsodása a büntetést súlyosítaná; pedig a remény, 
míg tart, enyhíti a büntetés súlyát, s ha meghiúsul, meg
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nem adatván a kegyelem, nem fogja a rabot inkább terhelni, 
mint maga a kimondott ítélet. — Ezen okok- és nézetekből 
tehát reá nem állhatok a kegyelmezési jog megszorítására. 
Az egyház, melynek szolgája vagyok, kegyelemmel szólítja 
a bűnöst a megjobbulásra, az elítélteknek menedékhelyeket 
adott s a kegyelmezés eszméjét még ma is pártolja, a meny
nyiben az jobbulásra vezet; azért tisztem- és meggyőződé
semnél fogva az országos választmány szerkezetére szavazok, 
melyben a megkegyelmezésnek tágasabb tér engedtetik.

Elnök: Nem szeretem ismételni, a mit már mondottam. 
Trencsén érdemes követének azt mondom, hogy a 43., 44. 
és 47. §-okra nézve ki van terjesztve a megkegyelmezési 
jog. Méltóztassék megengedni! azon bűnök, melyek ezen 
§-okban vannak, a legnagyobb bűnök, melyeket egy polgár 
elkövethet; •— hogy a király személye ellen intézett bűn a 
legnagyobb, azt kiki tudja közülünk, és azt a javaslóit codex 
is a legrettentó'bb bűnnek ta rtja ; a 44. fejezetben lévő 
bűnök az egész nemzetnek élete ellen vannak irányozva, 
azok tehát hasonló tekintetet érdemelnek, mint a 43. fejezet 
alatt lévők. Már most minő logicai következetességgel mond
hatják a t. KK. és EH., hogy a fejedelem más bűnnemekre 
nézve nem kegyelmezhet, vagy csak felibe, vagy 12 évig 
kegyelmezhet, ezen legrettentőbb bűnökre nézve pedig meg
kegyelmezhet ? Ezen következetlenségen kívül még ezen meg
különböztetés oda is vezetne, hogy a meg nem kegyelmezés 
esetében az egész odiositas a fejedelemre háramolna, melytől 
azt megóvni kötelesség. — Óhajtom tehát, hogy a fejedelem 
mindig megkegyelmezhessen, és Isten őrizzen attól, hogy 
azt mondanám, hogy a fejedelemnek megkegyelmezési joga 
ne legyen! — így van ez az egész világon, ez úgy szólván 
az emberiségnek kivánata.

Jász-Kun-kerület követe Szluha Imre: Excellentiád 
által a megkegyelmezés tárgyában felhozott számos és igen 
nyomos argumentumokat, melyeket csak távolról sem hal
lottam megczáíolni, egész mértékben osztom és magaméivá 
teszem ; bátor vagyok mind a mellett részemről is csekély.
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nézeteimet következei! doki >en előadni. — A t ,  KK. és KK., 
midőn a halálos büntetéseket eltörölték, leginkább azon szem
pontból indultak ki, bogy nem is képzelhető, hogy oly 
megromlott indulatú ember találkozzék, a ki a czélszerű 
módok és eszközök használása mellett megjavítható nem 
volna. — Ha ez áll, szükségképen megkivántató, hogy oly 
módokról kell gondolkodni, melyek ösztönül szolgáljanak a 
megjavulásra; czélszerübb mód pedig nem lehet a megke- 
gyelmezésnél; mert ha az örökös rabságra elitéit tudja azt, 
hogy akár megjavítja magát, akár nem, még csak reménysége 
sincs a megszabaduláshoz, még inkább megátalkodik rósz 
erkölcseiben, nemhogy javulásról csak gondolkodnék is ; de 
ha kegyelem útján reménysége van, hogy ha magát meg
jobbítja, az örökös rabságból megszabadulhat, — bizonyára 
igyekezni fog a természet ösztönéből minden emberben 
beoltva lévő főjó, azaz szabadság elnyerése végett mindeneket 
elkövetni. — De különben is, midőn a KK. és lilt, a jelen 
tanácskozás alatt lévő büntető rendszert alkották, mindenek
előtt az emberiségnek általános szempontjából és talán — 
mint a munkának egész folyamata mutatja — felesleges 
mértékben is indultak k i : hogy lehet tehát megegyeztetni 
az emberiséggel azt, hogy az ember a legfőbb természeti 
jótól, melyet a Mindenható adott az embereknek, t. i. a 
reménységtől megfosztassék ? — Megfosztatnék pedig, ha a 
megkegyelmeztetés akár megszűnnék, akár korlátoltatnék. 
De végtére, t. KK. és KK., az tarthat és pedig biztosan 
számot jogaira és igazaira, a ki más jogait és igazait illő 
tiszteletben tartja, és azokat elvenni, vagy korlátozni nem 
kívánja. Természetesen következik, hogy ő felségét is ezen 
fejedelmi megkegyelmezési jogában — melylyel fejedelmeink 
800 esztendőket fölülmúló időktől fogva szakadatlanul éltek 
s pedig a nemzetek és emberiségnek javára, — megszorítani, 
vagy tőle elvenni kívánni, úgy az emberiség javával, valamint 
az osztó igazsággal meg nem egyeztethető. — Ezeknél fogva 
én az országos választmánynak szerkezetét pártolom.

Torontál megye követe Hertelendy Miksa: Utasításom 
következtében az országos választmányi szerkezet mellett
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szavazok, annyival inkább, mert a királyi korlátlan kegyel- 
mezési jogot az 1715: 48. t.-cz. is egészen épségében meg
tartja, s így az országos választmány nem törvényes alap 
nélkül cselekedett.

Mármaros megye követe báró Sztojka Imre: Küldőim 
azon utasítással láttak el, bogy minden alaptörvényeket 
fentartani igyekezzem: én tehát valamint a nemzetnek tör
vényeit megtartatni kívánom, úgy királyom jogaiból sem 
akarok semmit elvenni.

Csongrádi megye követe Szegheti József: Én a szerke
zetet pártolom, és nem is látom azon következetlenséget, 
melyet Szepes megye érdemes követe a 43., 44. és 47. §-ok 
és a jelen fejezet közt lá t ; — a 43. és 47. fejezet a felség
sértésről és a király személye elleni sértő kifejezésekről szól, 
és ezen sértések esetében a fejedelem, egyedül őt érdekelvén 
azok, bizonyosan kegyelmezhet; — a 44. fejezet három első 
pontjai tetteket foglalnak magokban, melyek ellenség irányá
ban követtetnek el, és ily esetekben igen helyesen hagyták 
fenn a t. kerületi RR. a kegyelmezési jogot, minthogy az 
ily bűnösök megkegyelmezése gyakran a béke feltételéül is 
kiköttetik; — egyedül a 4-ik vagyis d) pont az, mely azon 
tanácsadókat rendeli büntetés alá, kik káros tanácsot adnak 
a fejedelemnek; de ezen pontnak is meg kell így maradni, 
mivel épen a fejedelem tudhatja azt, mennyire hatott reá 
a tanácsadó, és a törvényes büntetéstől kegyelmezés által 
csak ő mentheti fel az ártatlan tanácsost, ki ha törvény
telen tettet követ el, nem marad büntetlen, minthogy a 
44. fejezet után egy új fejezetnek c) pontja alatt gondos
kodtak a t. KK. és RR., hogy az ily törvénytelen tettek 
büntetés nélkül ne maradjanak. Azért én az excellentiád 
által állított következetlenséget sem látom a jelen esetben, 
és a kerületi szerkezet megtartása mellett szavazok.

Tolna megye követe Bezerédy István: Azt gondolom, 
hogy a felhozott argumentumok elegendők lehetnek arra, 
hogy a kerületi szerkezetet elfogadjuk; de különben Szepes
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megye érdemes követét figyelmeztetem arra, hogy nekünk 
minimumunk nincsen, a hol talán az Ítélet által elkövetendő 
hibát akarja orvosolni; az lehet ott, hol minimum van, mert 
a biró köteles kimondani a büntetést, a mint az esküdtszék 
kimondja a »vétkes«-t; de ha ezen törvénykönyvnek rendszere 
szerint az esküdtek megállapítják a bűnnek kegkisébb foko
zatát, akkor a bíró leszállíthatja a büntetést, és sokkal 
bizonyosabban orvosolja a büntetésben lévő hibát, mint a 
fejedelem, vagy annak tanácsosai; nem kívánhatjuk, hogy 
ő felsége minden pert elolvasson, s így ezen argumentum 
állana, hogy ha volna minimumunk, de miután nincsen, sem
mit sem erőtleníti meg a kerületi javaslatnak okát. Továbbá 
Szepes megye érdemes követe ideális statusról beszélt; arra 
könnyű volna azt felelni, hogy ő meg ideális fejedelmet, ideális 
kormányt hoz fel, és így a statust csak ideális kormány 
javíthatná és orvosolhatná meg; de miután a status nem 
ideális, a fejedelem és a kormány is csak emberi korlátok 
közt létezik: ez tehát semmit sem nyom. Egy más észre
vételem vagyon még: a szerkezetben hiba vagyon, — azt 
hiszem, hogy csak írói hiba, de olyan, mely az egész dolog 
alapját megváltoztatja — és excellentiádnak teljes igazsága 
van, hogy logi.ca nincsen a szerkezetben úgy, mint az most 
áll. Bocsánatot kérek, ha kissé hosszasabban kell előadnom. 
A subdeputatiónak javaslata, melyet a separatum votumok 
is ajánlanak, a majoritás ellen, s melyet a kerületi többség 
elfogadott, a kegyelmezésre nézve, nem a 43., 44. és 48. 
fejezeteket veszi ki, hanem csak a 43. és 48-at, midőn a 
hűtlenségről szóló articulusokat azon kis deputatio véleménye 
szerint kihagyandőknak látta, —- a mit a kerületi többség 
elfogadott. Midőn a hűtlen tanácsosok is a d) alatt ben- 
foglaltattak, akkor a deputatio általlátta, hogy — excel- 
lentiád észrevétele szerint — kihagyjuk mindazt, a mit az 
alkotmányosság ellen vétkező törvényhatóságokról mondot
tunk, akkor az egész hűtlénségi fejezetet kihagytuk s azt 
mondottuk: kegyelmezni nem lehet, csak azokat, kik ő fel
sége személyét sértő kifejezésekkel illetik; — történt, hogy 
az országos választmánynak plurimuma a 44. fejezetből a 
hűtlen tanácsosokat kihagyta, s a hűtlenség nem volt másra,
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mint arra, ki az országot elárulja, vagy ki az ellenség szá
mára zsoldosokat szerez, megszabva; arra azt mondotta a 
separatum vöt um, következőleg a minoritás, bogy azokra 
nézve nincsen semmi ok, miért a kegyelmezési jog teljesen 
ne terjesztessék ki? — mert az olyan, ki a kormány érdeke 
ellen — emberi, talán fonák fölfogásom szerint — az orszá
géval is ellentétbe akarná magát tenni, az szolgáljon bátran, 
mintha ő felsége személyét illető undok vétkekre nézve ke- 
gyélmeztetett volna meg; — mi történt ? a separatum votum 
a kegyelmezésre nézve megmaradott, másképen mint a ma
joritás a plurimum által megállapított szerkezetre nézve 
vonatkozik, s így már a 44. fejezetet kivettük, mert a hűtlen 
tanácsnokok nem voltak a hűtlenségi fejezetben; azonban 
a kerületek visszaállítván a separatum votum szerint a sub- 
deputatiónak véleményét a hűtlenségi fejezetre nézve, és 
betévén a hűtlen tanácsnokokat is, — természetes, hogy a 
kerületi szerkezet is a subdeputatio véleményére megy vissza, 
a mi nem a 44., hanem a 43. fejezetre terjed; és mi azt 
mondottuk: kivétetnek olyan bűntettek, melyekről a 43. és 
48. fejezetek szólanak, mert azokra nézve a büntetés elen
gedtetik ; — miután a kerületek tisztán a separatum votu- 
mokat akarták elfogadni, nem vettük akkor észre, hogy itt 
azon eszmékben is kell változást tenni, és excellentiádnak 
igaza van, hogy nincsen semmi logica a dologban. Kérem 
azért excellentiádat, hogy azt mint hibát tekintvén, méltóz- 
tatnék elfogadni, vagy vigyük vissza a §-t a kerületre, ott 
a dolgot még egyszer fejtsük k i; — akkor a kerületek új 
határozatot fognak tenni, mert másképen antilogia van a 
dologban. Nem tudom, voltam-e elég szerencsés elég vilá
gosan kifejteni, hogy miben történt a hiba ? — Röviden tehát 
ismétlem: vagy fogadja el excellentiád a javítást, vagy vigyük 
vissza a tárgyat a kerületekre és ott fejtsük ki bővebben.

Krassó megye követe Kiss András: Nem akarom a 
t. RR.-et azon okok és czáfolatok ismétlésével untatni, 
melyek a kegyelmezés jogának az országos választmány javas
lata szerinti fentartása érdekében már felhozattak; én csak 
a kegyelmezés jogának korlátozása mellett felhordott egy-
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két okoskodásnak czáfolatára szántam rövid előadásomat. — 
Nemes Tolna megyének tisztelt követe ezen korlátozás szük
ségét onnan igyekszik leginkább következtetni, mivel a 
büntetéseknek bizonyosoknak kell lenni; — már ha ezen 
bizonyosságot szoros értelemben veszszük, akkor a bünteté
seknek, bogy hatályosak és elrettentők legyenek, annyira 
kell bizonyosaknak lenni, hogy a bűnös a menekülésnek 
még csak legkisebb reményét se táplálhassa; s ha valahol 
szükséges az ily bizonyosság, nem mellőzhető az bizonyára 
azon bűnök irányában, melyek a statusra oly igen veszélye
seknek találtatnak, mikép reájok a javitórendszer egyik fő
elvének, t. i. a javíthatás reményének feláldozásával, holtig 
tartó rabság szabatott; ha tehát a holtig-való rabságbünte
tése királyi kegyelmezés útján tizenkét évre leszállíttathatik. 
s így, a legveszélyesebb bűnökre nézve a büntetés hatályos
ságának s a közbátorságnak veszélyeztetése és kára nélkül, 
fenhagyathatik az elkövetőknek azon remény, mikép nem 
holtig, hanem csak tizenkét évre terjedhető rabság lesz a 
büntetés: akkor nem látom alapos okát annak, miért ne 
lehessen a kegyelmezési jogot más kisebb büntetésekre s 
általában a büntetések elengedésére kiterjesztve fentartani? 
Továbbá nem érthetek Tolna megye tisztelt követével egyet 
abban sem, miszerint ott, hol a minimum meg van hatá
rozva, szükséges a kegyelmezési jog fentartása, ott ellenben 
szükségtelen, a hol — mint az országos választmány javasla
tában — a minimum meghatározva nincsen; — a minimumra 
épített ezen okoskodás a különvéleményben is felhozatik, s 
ebből á ll: ott, hol a minimum meg van határozva, lehetnek 
esetek, hogy a bűn bebizonyíttatott, hanem a büntetésnek 
legkisebb mértéke is méltatlanul sújthatja a jjűnöst, s azért 
ott szükséges a korlátlan kegyelmezési jog; itt azonban, a 
hol a minimum nincsen megállapítva, a biró a beszámítás 
lehető legkisebb mértékéhez képest mérsékelheti a büntetést, 
s ezért itten a kegyelmezés határtalan joga nem szükséges; 
ámde csekély nézetem szerint onnan, mivel a büntetésnek 
megállapított minimuma a vádlottat méltatlanul sújthatja, 
korántsem az következik: hogy a kegyelmezési határtalanul 
az egész büntetés elengedésére szükséges kiterjeszteni; hanem
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inkább az : hogy nem szükséges a kegyelmezés jogát tovább 
kiterjeszteni, mint a törvényszabta minimumnak mérséklé
sére, következőleg sem valamely büntetésnek elengedésére, 
sem a minimumot meghaladó büntetések mérséklésére; mert 
a minimumból kivont kegyelmezési szükség nem terjedhet 
tovább, mint a minimumnak azon hatása, mely a kegyel- 
mezésnek mint biztosítéknak szükségét szüli; ezen hatás 
pedig csak az, hogy a büntetés minimumának leszállítását 
s mérséklését, habár ez igazságos lenne is, nem engedi; a 
mit tehát a biró akadályoztatva az igazság érdekében meg 
nem tehet, azt kell eszközleni a kegyelmezésnek, azaz: mér- 
sékleni a büntetést a minimumon alól is ; de valamint a 
biró ottan, hol a minimum nincsen megállapítva, a bebizo
nyított bűnnek büntetését egészen el nem engedheti, úgy 
a minimumra épített kegyelmezési szükség sem terjedhet a 
büntetés elengedésére; — egyébiránt ha áll az, hogy ott, 
hol minimum nincs törvényben állapítva, azért nem szük
séges a kegyelmezési jog fentartása, mivel a biró a legkisebb 
beszámításhoz mérsékelheti a büntetést: akkor állani kell 
annak is, hogy oly országban, hol a minimum meg van álla
pítva, a kegyelmezés jogát nem szükséges terjeszteni azon 
büntetésekre, melyek a minimumot meghaladják, miután a 
biró ezen büntetéseket, ha az enyhítő körülmények úgy 
kívánják, még mindig kisebbítheti. — Ezen okok, úgy hiszem, 
elegendően mutatják azt, hogy oly országokban is, hol a 
büntetések legkisebb mértéke törvényben ki van jelelve, nem 
azért szükséges a kegyelmezés jogát határtalanul az egész 
büntetés elengedésére kiterjeszteni, mivel minimum van hatá
rozva ; hanem hogy ennek szüksége valamint ott, hol mini
mum állapítva van, valamint ott is, hol nincs, egészen más 
nyomós okokból ered, — mely okok előadásával, miután 
már itt bőven elő voltak adva, nem fárasztom a t. KR. 
türelmét. — Yégre Temes megye tisztelt követének előadá
sára csak azt jegyzem meg: hogy azon ok, mely —• véle
ménye szerint — a kegyelmezési jognak fentartását a barbár 
időknek mivoltával, a civilisatio korában is szükségessé tette 
mindaddig fenn fog maradni, a miglen a bírák emberek, a 
törvények pedig emberi mű fognak maradni; mert bár
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igyekezzék a törvényhozás a bírák megválasztására és az 
ő eljárásukra nézve a legnagyobb garantiákat megállapítani, 
bár törekedjék a lehető legtökéletesebh s leghatározottabb 
törvényeket alkotni, mégsem lesz az igazság kiszolgáltatása 
oly teljesen biztosítva, hogy a kiszabott büntetés méltatlanul 
soha se sújtson; s épen ezen tekintet volt egyike azon fő
okoknak, melyeknél fogva a t. RR. a halálos büntetés eltör
lését elhatározták; ugyanis nem tartották lehetetlennek, 
hogy ártatlan is halálra ítéltethetnék. — Pártolom az or
szágos választmány javaslatát és szerkezetét.

Szeges megye követe Zsedényi Eduárd: Nem látom 
szükségesnek, hogy a kerületekre visszamenjünk, ha a t. 
KK. és RR. abban megegyeznek. — Mit Tolna megye 
érdemes követe proponált, attól különböző véleményben va
gyok ; azt mondja ugyanis Tolna megye követe, hogy azon 
pont: »a ki valamely alkotmányos jogot erőhatalommal 
felforgató királyi rendeletnek kiadásában vagy végrehajtá
sában részt vesz« — nem volt a szerkezetben: tehát a három 
másik esetre illett a kegyelmezési jognak kiterjesztése, 
u. m. az a), b), c) pontokra; de mindez épen úgy a status 
ellen van, mint a d) alatti pont: tehát ha ezekre ki kell 
terjeszteni a kegyelmezési jogot, miért nem a d) alattiakra 
is? hiszen ő felsége legjobban tudhatja, mennyire hatott 
reá azon ember, ki neki rósz tanácsot adott; és az én véle
kedésem szerint meg kell azt tartani, és azt gondolom, annál 
jobb, ha ezen különböztetést nem teszszük.

Elnök: A  d) pontról fentartom magamnak a szólást. 
A mit hallottam, az úgy van, a mint kifejtetett; az orszá
gos választmány ezen d) pontot kihagyta s e szerint adott 
a kisebbség különvéleményt; most a javaslatba beteszik mind 
a négy a), b), c) és d) alatti pontokat a t. KK. és RR., 
és már itt a kegyelmezésre nézve mind a négyre kivételt 
tesznek; s így, ha az ember betű szerint veszi a minoritás 
votumát, mind a négyet be kell érteni; Tolna vármegye 
követének állítása szerint pedig a d) pontot nem érté a 
minoritás, a mennyiben az eme separatum votum elkészí-
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tésekor a mondottak szerint a választmányi szerkezetben 
nem is volt, s ennélfogva ezen követ úr a megkegyelmezést 
a d) pontra értetni nem kívánja, azért is, hogy én is azt 
mondám, hogy következetlenség van a dologban; de én a 
következetlenséget nem csak a d)-re értettem, hanem az a), 
b), c)-re is. — Csongrád megye azt mondotta az a), b). c)-re: 
hogy az nem következetlenség s arra nézve meg kell tartani 
a kegyelmezési jogot, mert az alkotmányosság alá tartozó 
kérdés; a 4-re pedig azt mondotta: itt meg kell engedni 
azért, mert ha a fejedelemnek tanácsolt valaki valamit, ő 
tudhatja legjobban, mennyire hatott rá a tanács? és e két 
okát adta annak, miért maradt meg e pontokra nézve a 
kegyelmezési jog? — Későbben hozzá jött egy új fejezet, 
ez a 45. lenne; árra azt mondja, hogy itt már nem kell 
kegyelmezni, mert nem tanácsról, hanem tettről van a szó. 
Mit gondoltak a t. KK. és Ilii. a kerületi ülésekben, azt 
nem tudom; a mi pedig a dolog velejét illeti, most is azt 
mondom: a mely következés áll a d)-re, ugyanaz áll az a), 
b), c)-re is; mert — kérdem — mint érdemel az olyan 
ember kegyelmet, ki legszentebb viszonyait a társaságnak 
megsértette? — Minden esetre a dolog most új tanácsko
zásunk tárgya. Már ha azon vélemény tetszik a t. KK. és 
RR.-nek, mit Tolna megye követe mondott, azt kell mon
dani, kivévén a 43. fejezetet és a 44. fejezetnek a), b), c) 
pontjait; ha pedig azt gondolják, mit Csongrád megye követe 
mondott, hogy meg kell hagyni, akkor úgy kell maradni a 
§-nak mint van, s erre nézve fentartom észrevételeimet; — 
egyébiránt nagy különbséget nem tesz, akár az egyik, akár 
a másik legyen meg.

Sáros megye követe Pillér László: Küldőim a meg- 
kegyelmezhetési felségi jognak minden megszorítás nélküli 
jótékonyságáról és minden monarchiában észtan szerint is 
szükséges fentartásáról meg lévén győződve, — azt annál 
kevesebbé akarják korlátolni, mivel veszélyesnek tartják el
fojtani a népben azon eszmét, hogy azon egyén, kiben a 
statushatalom központosul s ki a majestas szent méltóságá
val van fölruházva, ne vehesse még egyszer fenséges bírálata
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alá a lehető könnyítő környülállásokat, s a biráknak olykor 
igazságtalan szigorúságát királyi kegyelméből meg ne sem
misíthesse, vagy meg ne enyhíthesse; azért én az országos 
választmány szerkezetére adom szavazatomat.

Pest megye, követe Szentkirályi Móricz: Szepes köve
tének azon nehézségére, melyet ezen pontból fölhozott, felelni 
kötelességem nem volna, mert általában a megkegyelmezési 
jogot minden esetben csak az örökös rabság eseteire kíván
tam szoríttatni; egyébiránt ha attól elesem, akkor is azt 
mondom, hogy a különvélemény fogadtatván el, az pedig 
egyenesen a 44. fejezetre hivatkozván, csak hiba lehet, hogy 
a cl) pont benmaradt s hogy ki nem vétetett; mert mást 
adtunk hozzá a circulusban; — csak a három első pont az, 
melyet a t. KK. és RE. az által, hogy a különvéleményt 
elfogadni méltóztattak, a kegyelmezés megszorítása alól ki
vonni kívántak; —- azt gondolom, kerületi vitatás alá kell 
venni. (Elfogadjuk!)

Elnök: Ez igen egyszerű kérdés és elfogadható. Egyéb
iránt én fentartom magamnak későbbre észrevételemet. — 
Tehát így marad: »kivétetnek azon bűntettek, melyekről a 
43. fejezet a), b). c) pontjai és a 47. fejezet szól«.

Olvastatnak a 107. és következő §-ok. A 9. fejezet 
114. és 115. §-ra:

Vas megye követe Békássy Imre: Némi megütközés 
és ellentét látszik, véleményem szerint, a 114., 115. és a 
110. §-okban kitett különböző büntetésekben lenni; mert 
ugyanazon körülményekben és ugyanazon viszonyban álló 
személyeken elkövetett tettért a 114. és 115. §-ok tizen- 
nyolcz, húsz és huszonkét évi, — a 110. §. pedig holtig 
tartó rabságot rendel. Igaz ugyan, hogy azokban szándékos 
emberölés, emebben pedig gyilkosság említtetik, de e két 
bűntett között csak előre való elhatározásban, vagyis a gon
dolatban van a különbség; a gondolatot pedig csak a ki a 
veséket és szíveket vizsgálja, az ítélheti, és nem a polgári
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bíró, midőn a bűntettes a maga könnyebbítése reménysége 
tekintetéből azt megvallani nem fogja; s így az történhetik, 
hogy a ki a 110. §. c), d) pontjai szerint mint gyilkos egy 
embert öl meg, nagyobb büntetést fog kapni, mint a ki a 
114. és 115. §-ok szerint apját, anyját, testvérét vagy pedig 
egyszerre több embereket, mint szándékos emberölő, megöl; 
ez pedig a kiosztó igazsággal meg nem egyezvén, azért a 
szándékos emberölés eseteiben s midőn a bűntett a 110. §.
a), b) és c) pontjaiban kitett viszonyok és körülmények kö
zött követtetik el, ugyanabban a gyilkosság esetére kitett 
és így egyforma büntetéseket látnék méltónak rendeltetni.

Elnök: Mégis bajos lenne, ha azon különbséget nem 
tennők: »a ki szándékosan és előre meggondolt eltökéléssel 
valakit életétől megfoszt, gyilkosnak tekintetik«. Azt hiszem, 
hogy a szántszándékos gyilkosságnál ki kell sülni annak, 
hogy a tettes magában előre elhatározottan föltette a gyil
kosságot ; a másik nemű gyilkosság pedig olyan, a mely 
hevenyében és indulatosságból követhetett el. E kettő között 
különbség vagyon; mert ismétlem, hogy az utóbb említett 
gyilkos nem gondolta meg előre a gyilkosságot, hanem csak 
indulatból, fölháborodásból tette azt, — ezért tehát ez csak 
első tekintetre látszik úgy lenni, mint az érdemes követ úr 
észrevette. (»Maradjon!«)

Ezzel az ülésnek vége lön.
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38. Országos ülés.

1843. évi szeptember hó 5-én.

Elnök: Folytatni fogjuk a tanácskozásokat.

Országbírói itélömester ZarTca János: olvassa a 14-ik 
fejezetet a párviadalról.

Zemplén megye követe Lónyay Gábor: Küldőim a 
párviadalt igen keményen kivánják bűntetteim, s még ezen 
törvényjavaslattal sincsenek megelégedve; ők törvényt kíván
nak hozatni, hogy a hol a párviadalban halál történik, ott 
a segédek is — a mint már kijelentőm — halállal büntet - 
tessenek; én tehát a szerkezetet e szerint kívánnám változ
tatni, a halálos büntetés helyett annak surrogatumát, t. i. 
örökös fogságot tévén; egyébiránt ha halál nem is, de csak 
a legkisebb sértés történik, azon esetben a legkevesebb 
büntetést is négy évre kivánják szabatni mind a vívókra, 
mind a segédekre nézve.

Vas megye követe Ilékássy Imre: A párviadal iránt 
hozott és ezen fejezetben kitett szakaszok véleményem szerint 
nem kielégítők, — és pedig nem kielégítők azért, mert a 
kihívó és kihívott között különbséget nem tesznek, holott 
a kihívót mint megtámadót, és a kihívottat mint megtáma
dottat lehet tekinteni, és a midőn ez vétlen önvédelmében 
foglalkozik, a másik már bűnkisérletet követ el: azért ezek 
nem egyformán büntetendők; — de nem kielégítő azért is, 
mivel a párviadalt, melyet régibb törvényeink is tiltanak, 
és mely nemzetünk lovagias szelleméhez képest is már most 
az igazság kinyomozására és megbántásért való elégtétel 
szerzésére nem alkalmatos eszköz, általánosan nem tiltja, 
hanem csak az abból következett eredményeket bünteti; 
holott ha az eredmény bűntett, akkor azon tény, melyből 
az eredmény származik, ha más nem, legalább is bűnkisérlet, 
és így azt magát is törvény által tiltani szükséges volna, 
és reá büntetést határozni kellene.
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Bars megye követe Bottka Tivadar: Küldőim ellenkező 
szempontból indulván, mint Zemplén megye érdemes követe, 
kijelentik: bogy nem olyan súlyosnak veszik az esetet akkor, 
ha a párviadalban valamelyik a felek közűi el nem esik, 
s így halálos sértés nélkül történt a párviadal. Ezen rósz 
a régi lovagias kornak maradványa, s igen sok fényes példák 
vannak, hogy a legerényesebb emberek sem irtóznak bizo
nyos esetekben a kihívást elfogadni. Küldőim hát azt hiszik, 
hogy meg van eléggé büntetve az olyan, ki társát elejti, 
ha úgy fog büntettetni, mint szándékos gyilkos. Egyébiránt 
azt is óhajtják küldőim, miután a törvényhozás kötelessége 
nem csak büntetni, hanem a bűnt el is távoztatni, hogy 
azon esetre, ha ilyen kihívás történik, kötelessége legyen a 
kihívottnak, azt az illető felsőbbségnek bejelenteni, mely 
esetben a kihívó egy évi fogsággal büntethessék; hogyha 
pedig a kihívott elmulasztaná azt feljelenteni, azon esetre, 
ha az eset a felsőség tudományára jut, ő is. a kihívóval 
hasonló büntetés alá jöjjön.

Ung megye követe Orosz E lek: Hogy a párviadal 
dühe annál jobban megszüntessék, kivánják küldőim, hogy 
mivel a segédek abban nem csak hallgatással, hanem meg
egyezéssel is részt vesznek, reájok nézve egy harmadrésze 
mondassák ki azon büntetésnek, mely a vivókra szabva van. 
(Marad.)

Olvastatik minden észrevétel nélkül a 178. §. s a 
következők a 207-ig.

A 207. §-ra nézve:

Bihar megye követe Komáromy György: Küldőim 
utasításából előadom: méltóztassanak ezen pontot módosítani, 
hogy az olyan személy pénzbeli kárpótlást ne kapjon, mert 
ez az asszonyi szemérmet nagy mértékben sértené.

Ung megye követe Horváth Simon: Küldőim szinte 
a pénzbeli büntetés kihagyását kivánják, miután az olyan 
büntetés a haszonvágyást is felélesztené, és sokszor igazság-
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tálán panaszokra adna alkalmat: azért inkább a fogságot 
kétszereztetni kivánják. (Marad.)

Olvastatik a 208. §. s a következők a 217-ig minden 
észrevétel nélkül.

A 21. fejezetre nézve:

Szepes megye követe Zsedényi Eduard: Küldőim a 
házasságtörés büntetésére fogság helyett rabságot kívánnak 
a bűntett súlyos volta miatt. (Marad.)

Olvastatik a 221. §. s a következők a 225. §-ig.
A 225. §-ra nézve:

Arad megye követe Török Gábor: Tekintetes KK. és 
R E .! Ezen két §-ban foglalt vétkekre nézve azt fogadták 
el, hogy közkeresetet csak úgy lehet indítani, ha a bűn
tettet a szüle vagy gyám jelenti fel: hát ha maga a gyám 
követi el a bűnt, akkor az büntetlen marad-e, minthogy 
senki jelentést nem tesz? — annál fogva kívánom hozzá 
tétetni: »vagy atyjafiai«; mert különben ez a legnagyobb 
erkölcsi romlottságot magában foglaló bűn sok esetben bün
tetlen maradna.

Elnök: Ez az észrevétel helyes.

Tolna megye követe Bezerédy István: A mit Arad 
megye érdemes követe mondott, az magában jó és helyes; 
de azért azt a 225. §-ban kifejezni nem szükséges, mert 
csak hozzá kell venni a 225. §-hoz a következő 226-at; 
arról, ha a gyermek gyámja követ el ilyen bűnt, szól a 
226. §., melynek esetében magánpanasz nélkül is van helye 
a közkeresetnek; — ezt kifejezni sem szükséges, mert hol 
a közkereset magánpanaszra nem szoríttatik, annak a nélkül 
is van helye.

/

E hlök: Úgy van; mert itt az az eset supponáltatik, 
hogy ha a gyermeknek gondviselője nincsen, természetesen 
a közvádló fogja pártját.
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Arad megye követe Török Gábor: A 99. §-ban, hol 
elévülésről van szó, ki van téve, hogy más elévülés alá esik 
azon bűntett, melyre nézve magánpanaszra indíttatik köz- 
kereset, és e különbség meglévőn, minthogy a 226. §. erősíti 
a 225-et, abban pedig egyedül magánpanaszra lehet keresetet 
mozdítani, kívánom a 226. §-ba is tétetni, hogy annak eseté
ben is magánpanaszra lehessen keresetet kezdeni.

Szabolcs megye követe Bónis Sámuel: Annál szüksé
gesebbnek tartom az aradi indítvány betéteiét, mert ha 
azon általános szabály áll, hogy a sértett fél panaszkodhatik, 
és panaszára közkereset indíttathatik, minthogy ez csak 
általánosan van kimondva, ha mi mégis a panaszkodót most 
kiteszszük, de magát a gyermeket meg nem nevezzük, ebből 
az következik, hogy itt nem az általános regula áll, hanem 
kivétel van a regulától: szükséges tehát, hogy a törvény 
világos legyen, s ne vitiálja a dolgot; mert ha ki kell min
den esetben tenni, ki panaszkodhatik? és mi ezen specialis 
esetre most mást teszünk, nem az következik, hogy ezen 
specialis eset a közönséges regulától kivétetik.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Azt gondolom, 
hogy magánpanaszt a törvény oly esetekben tart szükséges
nek közkereset indítására, hol a közkeresetből a körülmények 
fordulata szerint a becsületre nagyobb kár háramlanék, 
mint azon vétekből, mely elkövettetett; itt áll a 225. §., 
mely szerint csak szülének vagy gondviselőnek panaszára 
lehet keresetet indítani; mert a gyermek nem képes meg
érteni azt, ha váljon a panaszból nagyobb kár háramlanék-e 
becsületére, mint ha nem panaszkodnék? — Ha a bűntett 
nyilvános közbotránynyal volt összekötve, akkor közkereset
nek van helye minden magánpanasz nélkül is. Már most, 
kérem alázatosan, a 226. §. azt mondja: »ha a gyermekek 
gyámja, nevelője követte el a bűntettet«: ezen §. tehát már 
külön vétket foglal magában s ezen eset külön §-ba foglal
tatván, a 225. §. rendelete alá nem tartozik, mely esetekben 
csak magánpanaszra lehet közkeresetet indítani: tehát az 
általános regula alá tartozik; szükségesnek tartom, hogy 
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maradjon, a hogy van; — ha a javaslott változást teszszük, 
attól tartok, hogy az általános regulát mindenre nézve, 
minden §-ban különösen ki kell tenni.

Szabolcs megye követe Bónis Sámuel: Már maga az, 
hogy mi e §-nak különböző értelmet tulajdonítunk, kívánja, 
hogy szükség belé tenni Arad indítványát: mert hogy vette 
fel a dolgot Tolna megye követe? — úgy, hogy mindenik 
sértettnek panaszkodni lehet, és így a kis leánynak is lehet. 
Pest megye követe másképen vette fel a dolgot; mert azt 
mondja, hogy azon §. azért áll meg, mert a gyermek nem 
tudja megítélni, becsülete nem szenved-e jobban a panasz, 
mint maga a tett által ? és azért panaszkodik helyette más. 
Ebből látszik, mint mondám, hogy midőn specialis esetben 
a közönséges regulától kivétel történik, az a közönséges 
regula alatt nem értetik. — Kívánom, hogy a sértettnek 
panaszkodni joga mindig legyen; mert hogy áll a dolog ? 
Lehet olyan árva, kinek nincsen semmi pártfogója; meglehet, 
hogy rendel a megye gyámot a törvény értelmében; de az 
nem atyja annak, érdemetlen a gyámságra, és az ilyent 
megvesztegetni könnyen lehet egy buja férfinak; hogy a 
szegény ártatlan gyermek ily esetben ne panaszkodhassék, 
ez az igazsággal össze nem fér, és ha kizárólag a gyámra 
bizatik, hogy Ítélje meg, mikor van a gyermek becsülete 
sértve, s mikor nincs? — ha megvesztegettetik, nem fog 
panaszkodni. — Én nem látom kifejezve azon ideát a §-ban, 
hogy a ki sértve van, panaszkodhassék; sőt ellenkezőt látok, 
hogy t. i. ezen idea a §-ból ki van küszöbölve; mert ha a 
generalis regula alól kivételt teszünk, akkor nem áll a 
generalis regula.

Elnök: Ha úgy volna, mint némely követ urak mon
dották, oly értelemben vévén a dolgot, rendben volna az ; 
de más oldalról fejlődik ki Szabolcs megye érdemes köve
tének szempontja szerint, s magam is azt kérdem ezen 
helyezethen: elegendő-e, ha mi azt mondjuk, hogy ha a 
gyermeknek van szüléje vagy gondviselője, akkor panasz
kodjék a szüle, vagy gondviselő ? — Bármit mondjunk,
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i t t  e §-ban nincsen kitéve, hogy a gyermek is panaszkodhatik. 
és ha általános elv, hogy a sértett panaszkodhassék, azt 
bajos ezen esetre érteni, mert a sértett fél még 14 éven 
alól van; és azért, t. KK. és RE,., ha azt akarjuk, hogy 
ő is panaszkodhassék, ezt világosan belé kell tenni; mert 
azon eset, mit Szabolcs megye követe mondott, fájdalom! 
gyakran előjön az életben; igen szomorú, de tagadhatatlan 
dolog, hogy néha épen a szülék áldoznak fel olyan gyermeket. 
Ennek következésében azt tartom, új redactio lesz szükséges, 
melybe belététessék: hogy a gyermek maga is panaszkod- 
hássék; a többi megmaradhat, t. i. hogy a gyermek szüléi
nek, vagy ha ezek nem volnának, gondviselőjének lehessen 
panaszkodni, és ha még a rokonokat is beteszszük, akkor 
megteszszük mindazt, mit csak tenni lehet. — De, a mint 
a szerkezet jelenleg áll, világosan nem érthetni azt, hogy 
a  gyermek is panaszkodhassék.

Tolna meyye leövete Bezerédy István: Mind e mellett 
is azt gondolom, hogy Arad megye követének észrevételét 
nem kell a szerkezetbe tenni; mert az a dolgot zavarná, mert 
annak betétele rendszerünk ellen van, kimaradása pedig kárt 
nem okoz. Kérem alázatosan! a hol a gyermeknek gyámja 
van, vagy nevelője, vagy szülője, azok pótolják a közvádlót; 
hol olyan nincsen, ott a közvádlónak kell előlépni; hol gyám 
követi el a vétket, szinte a közvádlónak kell keresetet indí
tani. — A főellenvetés az volna, hogy ezen §-ban a gyer
mek el van zárva a panasztehetéstől; de ez nem áll; mert 
nem mondjuk itt, hogy a gyermek ne panaszkodhassék; 
csak azt mondjuk, hogy a bíróhoz közvetlen panaszt ne 
nyújthasson, melyre azonnal actio következzék; hanem ennek 
a gyám által kelljen tétetni. — Már, kérem alázatosan, 
a gyermek, hogyha gyámja visszaél és kötelességét nem 
teljesíti, panaszkodhatik a gyám ellen, s akkor a közhatóság 
a gyámot veszi elő, és a gyermeknek más gyám adatván, 
az előbbeni ellen közkereset indíttatik; de ha ezt kimondjuk, 
hogy a gyermek, ha gyámja van is, panaszkodhassék, maga 
a  gyermek — a mint Pest megye követe mondotta — sok
szor talán panaszkodni fog oly esetekről, hogy épen e panasz
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által szerencsétlenné tétetik. Tessék észrevenni, hogy ha a 
gyermek panaszkodnék a gyám ellen, akkor a gyám a tör
vényhatóság által feleletre, s a törvény szerint, mint visszaélő, 
büntetés alá vonatik, és a gyermek elégtételt nyer; mert 
a törvényhatóság megparancsolja a gyámnak, hogy ezt vagy 
azt tegye, vagy más gyámot ád; de már ha egyszer gyám 
van, addig, míg ez van, a gyermeknek nem lehet hatalmat 
adni. hogy maga menjen a közvádlóhoz panaszt tenni.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Megvallom, hogy 
ez által Arad megye követének indítványát czáfolva nem 
látom. Azt mondja az érdemes követ úr, hogy a leány, ki 
bárminemű tekintetben sérülést szenvedett, panasz által be
csületét koczkáztatja, s hogy annak, ha gyámja kötelességét 
nem teljesíti, fenmarad hatalma a gyám ellen panaszt tenni; 
de ha az ilyen eset maga személyén történt, panaszkodnia 
nem lehetne. Tudom, hogy ezen választmányi szerkezet oly 
kényes dolog, a miről el lehet mondani: »noli me tangere«,, 
s a körülményekből azt látom, hogy ahhoz bajosan lehet 
nyúlni; de én azért mondom, hogy ha azon személynek, 
kin a sérülés történt, engedelmet ád a törvény a gyám 
ellen panaszkodni, még inkább meg kell neki engedni, hogy,, 
ha a gyám ebbeli kötelességét elmulasztotta, ő maga adhassa 
elő panaszát, s a közkereset — tekintet nélkül arra, hogy 
kinek panaszára történik ? — tüstént rendeltessék e l; óhaj
tóm pedig azt annyival inkább, minthogy az utakat nem 
szeretem hosszabbítani, hanem inkább rövidíteni: azért a 
mellett vagyok, hogy kiki maga sérelmét előadhassa.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Megvallom, 
ha Arad megye követének indítványát elfogadjuk, elállunk 
azon elvtől, melyet feláldozni nem lehet; mert itt csak 
14 évűnél kisebb korú gyermekekről van szó; ilyenek pedig 
mint tanúk elő nem léphetnek; és kérdem: mikor egy 14 
éves fiú mint tanú előhozatik, lehet-e annak hitelt adni ? — 
vagy talán meg fogjuk vizsgáltatni a gyermeket? Én attól 
tartok, hogy, mostani körülményünket tekintve, ez által talán 
némely esetekben nyerészkedésre adnánk alkalmat; mit esi-
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nál majd a gyermek, ha nem tudja a hevádolt vétket be
bizonyítani? — Most a gyermek, ha megtörtént rajta a 
sértés, el fog menni szüléihez, azok inkább átláthatják a 
panasz valóságát, mint az idegen szolgabiró; összeszedhetik 
a  szükséges bizonyítványokat, azokkal annak idejében elő
léphetnek, mit a gyermeknek magának időelőtti megfonto
latlan fellépése talán lehetetlenné tehetne. — De a rokonokat 
sem szeretném oda tenni, hogy azoknak panaszolja; mert 
a  rokon vagy olyan, ki gondját viseli az árvának; vagy 
olyan, ki nem viseli; és így a rokon is úgy tekintethetik, 
mint akárki más, t. i. gondviselőképen, vagy idegenképen: 
tehát egyenesen csak a szüléket és gondviselőket szeretném 
ide tétetni; mert ha valódi a vétek, nem fognak ezek köte
lességükről megfelejtkezni; de a gyermeknek azt mondani, 
hogy egyenesen menjen a szolgabiróhoz panaszra, és így 
•egy embert 10—12 éves gyermek panaszára közszégyennek 
tenni ki, — véleményem szerint nem czélszerű dolog.

Elnök: Megvallom, nem lehetek ezen vélekedésben; 
megengedem ugyan az elvet; de akármelyik törvénykönyvben 
is mindent egy elv alá subordinálni lehetetlen. I t t  ilyen 
kivételes eset van; valljuk meg az igazat, a gyermekfertőz- 
tetés nem tréfa, ez egy kicsit gonosz állapot; mert hány 
istentelen rósz szüle s még több gyám van, ki önmaga 
feláldozza gyermekét, vagy gyámoltját, főképen a szegényebb 
osztályban ?! Ezen kivűl az az eset jön elő, mit Szabolcs 
megye követe mondott, hogy gyakran ilyen nyomorúltnak sem 
szüléje, sem gyámja, sem rokona nincsen: hát ilyen esetekben 
a  gyermek ne tehessen-e panaszt? — Nem szükséges, hogy 
ezt pénzzsarolás végett tegye, és ez még inkább áll a szülére 
nézve, s ha talán bizonyos esetekben á  gyermek tanú nem 
lehet is, de más a tanúságtétel, más a panasz; ilyen esetben 
úgy is rendesen vizsgálatnak van helye.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Én továbbá 
is előbbeni vélekedésem mellett maradok. Nézzük meg az 
okokat jobban; — azt mondja a 226. §.: »ha pedig a gyer
mekkel annak gyámja, nevelője, felügyelője, tanítója követte
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él a 225. §-ban körülírt bűntettet, akkor a büntetés 2 évi 
rabsági/) terjedhet« ; a 228. §. pedig: »ki a feleségét vagy 
gyermekéi másnak, tudva, bujasági czélokra bérért vagy 
haszonért általadja, három évi rabságig biintettessék«. — 
I t t  azon esetre, mikor a gyermeknek szüléje vagy nevelője 
van, és azok követik el a vétket, külön §. á ll; de ha nem 
gyám, nem szüle vagy tanító az, ki a vétket elkövette, fel 
nem lehet tenni, hogy a gyám és a szüle nem fogja meg- 
boszúlni az ily undok vétket. — E dolognak két oldala 
van; egyik: a gyermekre való tekintet; ha ugyanis a gyer
mek panaszkodik, és azután nem tudja bebizonyítani állí
tását, akkor magának árthat, ha elégtételt nem kapván, a 
maga jövendőjét koczkáztatja az által, hogy dobra ütötte 
a dolgot; pedig a szóban forgó vétek olyan természetű, 
melyet legnehezebb bebizonyítani; különben is a gyermekről 
feltehető nem lévén, hogy meg tudja ítélni, váljon meg van-e 
minden kellő próba, mely vádja bebizonyítására szükséges ? — 
De másodszor: a rágalomról és be nem bizonyított vádlásról 
különös fejezetek vannak, és azt, ki a vádat be nem bizo
nyíthatja, vagy abban nem igaz lélekkel já rt el, bünteti a 
törvény; — már hogyan hárítsuk e felelősséget egy 12 éves 
gyermekre, ki azt megítélni nem képes, vagy pedig mások 
által visszaélésképen használtatott a czélra, s míg a szegény 
gyermeket büntetnék, azon harmadik igazi vétkes minden 
büntetés nélkül maradjon-e, és a megszégyenítés arra hára- 
moljon-e, ki azt nem érdemiette? — Az ismét nem lehet, 
hogy a vádlóról minden felelősséget, melyet a törvény reá 
mér, elhárítsunk; mert e szerint majd lesz elég alaptalan 
vád olyan vétekre nézve, hol a pénzbeli büntetés nagysága 
ingerel; ha pedig a felelősséget a vádlóról nem akarjuk 
levenni, akkor ilyen gyermeknek vádlói jogot nem adhatunk, 
a ki felelősség alá vonatásra nem képes mint kiskorú. — 
Másik indítvány az : hogy a gyermeknek rokonai is a vádlók 
közé igtattassanak. — Kérem alázatosan! a rokonok más 
tekintetbe jőnek; mert azt lehet rólok mondani, hogy képesek 
megítélni a vád természetét és próbákat; de megvallom, 
hogy rokonnak és senki másnak, ki a felügyeléssel megbízva 
nincsen, a gyermek személyét illető jogot nem adhatok;
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mert rokonok nem gyámok és nem felelősek; én ezen igen 
csiklandós vád tehetését kizárólag arra kívánom ruházni, 
a ki felelősséggel tartozik a gyermekre nézve, s annak irá
nyában is, ki ellen a vád tétetik; annyival is inkább meg
nyugszom a törvény rendelésében, bogy csak a gyám - és 
szüle tudja, hasznos-e a vádtétel a gyermek jövendőjére 
nézve ?

Arad megye követe Török Gábor: A gyermek maga 
nem panaszkodik, mert édesgetéssel és ijesztéssel hallgatásra 
bírják ; hanem az ily árva és elhagyatott gyermekek rokonai 
tehetik ezt; mert nagyobbára ilyeken, nembeli különbség 
nélkül, szokott a 225. §-ban leírt buja tett elkövettetni; 
egyszer csak észreveszik, hogy a gyermek fogy s egészsége 
bomlik, — ennek okát nyomozzák és reá jönnek; de szülei 
és gondnoki hatalom nélkül, vagy annak épen ellenére, nem 
gátolhatják; ha p. o. netalán ezek, mint a bűntett eszközlői, 
panaszt tenni vonakodnak, a rokonok vérző szívvel kény- 
teleníttetnek látni rokonukat veszendőbe menni, s a bűn
tettet, ellenvetésként felhozott álszégyen tekintetéből, bün
tetlen hagyni. Ez az emberiséggel és az igazsággal meg nem 
férne: azért a módosítást újra kívánom és sürgetem.

Szabolcs megye követe Bónis Sámuel: Visszahívom 
emlékezetöket a t. KK. és KR.-nek az ugyanazon §. feletti 
vitatásra a kerületi ülésben; akkor Arad megye indítványa 
Tolna és Szepes megye követeitől azon okból ostromoltatott, 
mert a közregulát azon §-ra mindig lehet érteni; most 
azon regulát épen Szepes követe nem érti azon §-ra; mert 
szerinte a gyermeknek, a ki 14 esztendőn alól van, nincsen 
hatalma panaszra: ez a §. tehát minden esetre nem világos; 
legalább annyit lehet róla mondani, hogy nem világos. 
Egyébiránt Szepes megye követének előadására azt felelem 
1-ör: hogy a panaszkodás még nem próba, és hogy ha 
14 éves leánynak nem adunk hitelt mint tanúnak, ebből 
még nem következés, hogy a 14 éves leány ne is panaszkod- 
hassék; a panasz valóságát majd olyan tanúk fogják bebizo
nyítani, milyeneket arra a törvény qualificál. Azután —
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kérem alázatosan — itt fiú- és leánygyermek van értve; 
a 14 éves fiúnak pedig, ha nem hiteles is vallomása, legalább 
panaszkodnia lehet, a ki törvényeink szerint már prókátor
vallásba is folyhat.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: A törvénynek 
fó'feladása: tárgyát minden ember eló'tt oly fénybe állítani, 
hogy a felett semmi kétség ne legyen; főfeladása különösen 
a büntetőtörvénynek: hogy soha a bírónak szabad játékot 
az idő és körülmények elhatározásában ne adjon. Azt mond
ják az érdemes követ urak, hogy ezen észrevétel az általános 
regulában már benfoglaltatik; de ez reánk nézve, kik 
imitt ellenkező véleményben vagyunk, kétséges: váljon benn 
vagyon-e, vagy nem ? — én világosságot kívánok; de ha 
benfoglaltatik is, azért külön újra kitenni nem árt. Azt 
mondom, bárhol s az életnek bármely viszonyaiban, szeren
csétlenebb helyzetű lény nincsen az árvánál, de kivált 
Magyarországban, hol ugyan jólétének eszközlésére több 
törvény van, mint bármelyik országban, mégis mostohább 
sors reá sehol sem vár, mint i t t :  méltó tehát, hogy az ily 
szerencsétlenekről e §-ban is világosan és félremagyarázhat- 
lanul gondoskodjunk. — Az mondatott továbbá, hogy a 
gyermeket nem lehet felelősség alá vonni, és így nem lehet 
reá alkalmaztatni a törvény azon rendeletét, miszerint, ha 
alaptalanul vádolt, azért lakoljon is ; — de kérem: betű 
szerint kell-e venni az ilyen törvényt? p. o. 14 év van 
határozva arra, hogy a gyermek mindent tehessen s a maga 
dolgáról rendelkezhessék, de már 13 éves 364 napos ne 
tehessen tanúságot ? Az állíttatott, hogy az ilyen gyermeknek 
azért nem kell jogot adni a panaszra, mert hamis vádakat 
tehet; de — engedelmet kérek — a megfertőztetést egy
szerű tanúvallomásokkal nem lehet felállítani, — az világos 
dolog, és biztos nyomok után észre lehet venni, ha megtör
tént-e a megfertőztetés vagy nem ? — Ismételem, hogy ha 
bizonyos körülményeknél fogva a gyám más embernek adja 
által a gyermeket az ily tettnek elkövetése végett, akkor 
a gyám panaszt emelni nem fog; ily esetben szükséges, 
hogy a gyermek elmehessen panaszra, hogy rajta ez s ez
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megtörtént, és a gyámot is bevádolhassa; — csekély véle
kedésein szerint attól, kitől Isten mindent elvett, a törvény- 
hozás ne vegye el legalább azt, hogy panaszt tehessen. 
Ezt tehát világosan ki kell tenni a törvényhozónak, ha 
igazságos akar lenni, és az én csekély felfogásom szerint 
nem elég ezt csak az általános szabály alatt érteni, hanem 
különösen is ki kell tenni.

Elnök: A törvénykönyvben mindenről van ugyan 
határozat: de szükséges és főfeladat az is, hogy azon bün
tetés, mely itt ki van szabva, megtörténhessék s végrehaj
tassák; de ha a gyermeknek vagy rokonainak nem adatik 
a vádlásra alkalom és jog, a büntetés gyakran elmaradand; 
és ez itt a főszempont; mert ha a 225. §. esetében 14 évnél 
kisebb korú a gyermek, s mi annak nem adunk jogot 
panaszkodni, szüléje pedig panaszkodni nem akar, hogyan 
fog a köz vádlónak tudományára jönni az ilyen dolog? mit 
ér az, ha meg van a büntetés szabva, de a büntetésnek 
kezdete, a vádiás, egészen elmarad?

Tolna megye követe Bezerédy István: Azon argumen
tumok, melyek felhozattak, minden gyámság ellen szolgál
nak ; mert ha a gyámságot felállítjuk, akkor a gyámság 
alatt lévő kiskorúnak eljárási jogát és cselekedetét korlátoz
nunk kell, máskép gyámság nem lehet. A mit Bihar megye 
érdemes követe mondott, az a gyámság ellen általán szolgál, 
és abból az következik, hogy a szegény árvákkal legrosszab
bat teszünk akkor, midőn nekik gyámot adunk, és azzal 
személyes fellépésöket korlátozzuk; és ebből az következik, 
hogy mivel az árva maga legjobban tudhat magáról Ítélni, 
bocsáttassák ki azon veszedelmes gyámság alól, mely őt 
szerencsétlenné teszi. — Ha a dolgot úgy veszszük, akkor 
legszerencsétlenebb azon törvény, mely a gyámnak jogot 
ád, és annálfogva az árvának jogát korlátozza. Mi fog 
történni a hűtlen gyámmal ? az 540. §-ban foglaltatik, t, i . : 
ha a gyám vagy gondnok hivatalának viselésében tudva és 
szándékosan visszaélést követ el stb., egy évi rabsággal 
büntettetik. I t t  a hűtlen gyámra nézve, a ki Bihar megye
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követe által érintett bűntettet követ el, meg van szabva a 
büntetés. Már most, ha szabadságot adunk az árvának 
önállólag cselekedni, akkor törvényt rontunk. Azt is akar
ják-e az ellenzők, hogy már 8—9 éves gyermek maga 
adhasson actiót a civilis biró előtt? Egyébiránt veszélyez
tetve az árva érdeke az országos választmány javaslata 
szerint épen nincs; mert a gyermek elmehet a felsőbbséghez, 
melytől a gyám függ, s ott panaszt tehet, és így czélszerűb- 
ben, sikeresben történendnek a szükségesek, mint ha az 
árva maga fogna a biróhoz menni, — annál inkább, hogy 
a szóban forgó esetre nézve a praeventióról úgy sincsen szó; 
mert a bűntettet, ha már egyszer elkövettetett, megsemmi
síteni nem lehet; itt csak a bűntett megbüntetéséről lehet 
szó, s azt hiszem, hogy az mind a gyámokra, mind a köz
bátorságra nézve csak úgy fog történni sikeresen, hogyha 
nem azon kisded közvetlen panaszára történik a kereset. 
Ha így összezavarjuk a gyámságot és az önálló fellépést, 
nehezen fogunk czélt érni. Emlékezzünk azon esetre, mely 
a 196., 197. és 198. §-okban foglaltatik, hol t. i. gyermek
rablásról van szó; a 198. §. azt mondja: »a fentebbi 196. 
és 197. §-ok eseteiben közkereset csak akkor mozdíttatik, 
ha vagy a gyermeknek szüléje, vagy az, kinek gondviselé
sére a gyermek bízva volt, a közhatóságot az iránt felszó
lítja«. I t t  tehát meg van állapítva az elv, t. i. a gyermek
nek magának nem, hanem csak szüléje vagy gondviselője 
panaszára indíttathassék közkereset.

Elnök: I tt a dolgot sokféle szempontból lehet venni; 
mert — mint mondám — lehetetlen mindent egy általános 
elv alá vonni. Azt gondolja a t. KK. és RR.-nek egy 
része, mely változtatást kíván, és magam is abban a véle
kedésben vagyok, hogy sokszor nem elég az, hogy a szüle 
egyedül maga vádolhasson, és az sem, hogy ezt egyedül a 
gondviselő tehesse; mert ily módon szabadon fogna történni 
a megsértés, miután jóformán a megsértő az első, ki azt 
igen jól tudja, hogy a szüléknek vagy gondnokoknak van-e 
conniventiájok, vagy nincs? — Azonkívül, ha csak egyedül 
gondviselője van a gyermeknek, akkor a rokonokra is ki kell
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terjeszteni a václlás jogát; mert a gondviselő vagy gondatlan 
vagy connivens lehet, valamint oly esetekben is, midőn a 
gyermeknek sem szüléje, sem gondviselője nincs. Az egésznek 
megnyugtatására tehát tegyük be a »rokonokat« is.

Szepes megye követe Zsetlényi Eduárd: Pest és Tolna 
megyék érdemes követeinek igazságuk van, és megvallom, 
hogy miután a KK. és RE. a 80. §-t elfogadták, Arad 
megye követének indítványát most el nem fogadhatjuk; 
mert abban az mondatik: »azon gyermekek, kik a 12-ik 
évet még meg nem haladták, a büntetőtörvény megszegéséért 
fenyíttetni nem fognak, hanem szüléik, vagy felügyelőik 
által lesznek megfenyítendők« stb. Ott tehát az mondatik, 
hogy a 12 évnél ifjabb gyermekek, akármit követnek el, 
közfenyíték alá nem vonathatnak; most pedig a gyermeknek 
egyedüli panaszára akarnak-e a t. RR. valakit közbüntetés 
alá vonni ? — Mily következetesség ez, t. KK. és RR. ?! —- 
Arad megye tisztelt követe azt mondotta először, hogy csak 
a rokonoknak legyen joguk panaszt tenni, és már most a 
gyermekre is átugornak. — A mit Tolna megye érdemes 
követe Bihar érdemes követének a gyermekre nézve mondott, 
az egyáltalában áll; mert azt hiszem, ha magánpanaszt 
akar tenni, arra van joga; itt azonban nem arról van szó, 
hanem a panaszra elrendelendő közkeresetről; már pedig 
az ilyen gyermeknek panaszára nem lehet valakit közszé
gyennek kitenni; és ha ilyen gyermeket a méltatlan vádért 
közkereset alá vonni nem lehet, akkor tagadom, hogy mást 
is az ilyen panasz miatt közfenyítek alá vonni lehessen; — 
ennélfogva pártolom a szerkezetet.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Sokszor megmon
dottam, hogy nem az a czél, mikép a büntetés elrendeltessék, 
hanem hogy vizsgálat eszközöltessék. — Tolna megye követe 
okoskodását túlfeszítette. — Ismétlem, és azt mondom újra, 
hogy szerencsétlenebb helyzetű teremtés az árvánál nincs. 
Én nem akarom azt mondani, hogy az árvát gondviselő 
nélkül kell hagyni, hanem hogy iránta lévő kötelességeknek 
teljesítésére a legszigorúbb törvények alkalmaztassanak. Az
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eddigi codex a hűtlen gyámra igen kevés büntetést szabott; 
ugyan hány példát lehetne előadni, hogy a hűtlen gyám 
büntetéssel lakolt volna? — holott számnélküli gyám talál
kozott, a ki hivatásának és kötelességének távolról sem 
felelt meg: midőn tehát szegény árvának személye nincs 
biztosítva, itt nem a gyámról van szó, hanem az árváról. — 
Azt mondotta az érdemes követ úr, hogy az erőszakos rablóra 
nézve a gyámnak kell panaszt tenni. Ez természetes, mert 
a ki le van tartóztatva, az panaszt nem tehet, minthogy 
már helyzete tanúsítja azt, hogy senki előtt nem panasz- 
kodhatik. Ezen két dolog tehát ugyanazonossággal felruházva 
nincs. Meglehet, hogy én csak magam vagyok azon szeren
csétlen, ki arról meggyőződve nincs, hogy a gyermek, meg
sértése esetében, maga panaszt ne emelhessen. Én azt hiszem, 
hogy ha a gyermek csak 8 éves is, sőt mihelyt száját fel- 
tátni tudja, egy rajta valaki harmadik által elkövetett 
méltatlanságért és sértésért szabadon panaszkodhassék, s 
hogy ezt ne tehesse, semmi törvénynyel s igazsággal meg
egyeztetni nem tudom. Annálfogva Arad megye tisztelt 
követének előadását pártolom.

Ung megye követe Horváth Simon: A mint van a 
szerkezet, úgy nem maradhat, miután abból tökéletesen 
kimaradt azon eset, mely köztapasztalás szerint igen gyakran 
megtörténik, hogy a gondviselő maga követi el a bűntettet, 
vagy az annak segítségével követtetik el, — ez tökéletesen 
kimaradt e §-ból. Arra figyelmeztetem Tolna megye tisztelt 
követét, hogy a hazában létező árvák többsége oly állapot
ban van, hogy a gyámnak felügyelése alatt nem áll. Tudjuk, 
hogy a gyám gyámoltját nem tartja mindig magánál, hanem 
kiadja idegen szolgálatba 10 évig is; a miről az egész 
törvényben említés téve nincs. — Ennélfogva szükségesnek 
találom a törvényben kitétetni azt, hogy ily esetben a 
rokonok is panaszolkodhatnak.

Mármaros megye követe báró Sztojka Imre: Osztom 
vélekedésemet azokkal, kik azt kívánják, hogy a kisebb 
korú gyermek is panaszolkodhassék, mert ezt a természet
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sem tagadta meg tőle, és »in ore infantum stat omnis 
veritas« ; de szükséges is ez, mert lia magának a gyámnak 
(a szülékről azt fel sem tévén) volt köze a gyermekkel, az 
természetesen maga ellen nem panaszol, s így a bűn bün
tetlen maradna.

Békés megye követe báró Wenkheim Béla: Azt vélem, 
hogy ezen két §-t, tudniillik a 225. és 226-ikat, összezavarni 
nem kell; mert ha maga a gyám mulasztja el kötelességét, 
arról a 225. §-ban szó nincs; ellenben a 226. §-ban arról 
van említés, hogy ha gyám vagy nevelő követi el a bűnt, 
és itt a közkeresetnek minden esetre vagy helye; holott a 
225. §-ra nézve közkeresetnek egyedül a kijelöltek által 
teendő panaszra lehet helye. Az 540. §-ban ki van jelölve 
továbbá, hogy ha a gyám követi el a vétket, akkor az árvá
nak panasza nélkül is indíttathatik közkereset. Az egyál
talában nem áll, hogy azon gyermeknek, kinek Ítélete még 
ki nem fejlődött, keresetét a biró ebbe lehetne hozatni. 
Azért a választmányi szerkezetet pártolom.

Temes megye követe Vukovies Szabbás: Én igen igaz
ságosnak tartom, hogy joga legyen a gyermeknek magának, 
sőt rokonainak is, a gyermeken történt sértés felett panasz
kodni. A szerkezet szerint csak a szüléknek, vagy a gyermek 
gondviselőjének engedtetik a panaszolkodás; már pedig nin- 
csenek-e gyermekek, kiknek sem szüléik, sem gondviselőik 
nincsenek ? hány árva gyermek van, ki mást szolgál, s nincs 
senkije a világon? gazdáját nem lehet gondviselőnek mon
dani, mert a gondviselő kötelessége az árvának gondját 
viselni minden körülmények közt; a gazda pedig a hónap, 
vagy az esztendő kiteltével elbocsátja házából az olyan sze
rencsétlent: tehát ki panaszkodjék ily esetben nevében? — 
pedig főkép ilyenekről kell gondoskodni, mert az ily elha
gyottak vannak leginkább veszélynek kitéve. Pártolom azért 
nemes Arad megye követének indítványát, mint igazságost.

Csongrád megye követe Szeglieö József: A büntető- 
eljárásnak 3-ik pontja szerint minden sértett félnek vagyon
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keresetjoga; — a jelen 225. pont látszik ugyan némi kivé
telt tenni a 14 éves koron alól lévő személyekre nézve, s 
a közkeresetet a gyermek szüléinek vagy gondviselőjének 
panaszára rendeli megindíthatónak, és én azt tartom, hogy 
criminalis politikából úgy is kell annak történni; — azon 
érdemes követ urak, kik ezen szerkezet ellen vágynak, a 
bujaságnak legmagasabb mértékét veszik csak sértésnek; 
de lehetnek a bujasági sértések oly fokozatúak, melyek habár 
sértenek is, czélszerűbb azokat elhallgatni, mint panaszol- 
kodás által a sértett személy vagy család szégyenét káro
sabban kihiresztelni; ennek fokozatát pedig a szóban lévő ifjú 
személyek megítélni nem képesek; a szülék pedig s gyámok 
a körülményekhez képest szerezhetnek elégtételt, mit ha 
roszakarattal elmulasztanának, a sértett gyermek mindenkor 
bepanaszolhatja a hatóságnál gondnokát, ha sértését nem 
tűrheti, és panaszára a gondnok kérdőre vonatván, vagy 
igazolja magát, vagy hibája esetében lakolni fog, a sértett 
fél pedig elégtételt nyerend: azért én a szerkezetet pártolom.

Szabolcs menye követe Bónis Sámuel: Én már kimon
dottam e tárgyra nézve véleményemet; én nem szólok sem 
a sérelem nagyságáról, sem a bűnnek fokozatáról, hanem 
szólok magáról az elvről, hogy tudniillik lehet-e az árvának 
joga panaszolkodni, vagy nem ? — Szepes megye követe 
azt mondotta először: hogy nem lehet panaszolkodni neki, 
mert 14 éves kort meg nem haladtnak hitelt adni nem 
lehet; — de, t. KK. és ER., hát gyámja honnan tudja
meg ? nem az árvától ? és ha az árvától tudja meg, ez
esetben lehet hitelt adni a panasznak? holott az árvá
nak magának hitelt adni nem lehet? — Tovább megyek. 
Azt mondja Szepes megye tisztelt követe, hogy a sértett
árva nem panaszkodhatik; de ha a gyám az ő nevében
nem panaszolkodik, akkor panaszolkodhatik gyámja ellen, 
— ez is criminalis politika? — A kötelességét elfelejtett 
gyám ellen nem csak magánkereset folytattathatik, hanem 
közkereset is. E szerint nem áll azon argumentum, melyet 
Szepes megye tisztelt követe felolvasott, hogy az árvának 
ne lehetne panaszolkodni, és hogy közkeresetnek nem volna
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helye. Ebből látszik, hogy azt, a mit az érdemes követek 
sürgetnek, semmi általános criminalis politika nem javasolja; 
mert némely esetekben helyét látják a panaszolkodásnak, 
másokban ellenben nem látják helyét; ebből világos igazság 
az, hogy az árva gyermek mind a két esetben panaszolkod- 
ba tik ; mert ha a gyám ellen panaszolkodhatik, és ha pana
szára közkereset indíttatbatik, nem jöhet-e elő itt is azon 
eset, hogy az árva ok nélkül panaszolkodik ? ez egészen 
synonym, minthogy a gyámot is lehet ok nélkül vádolni: 
ha tehát egyik esetben nem javasolja a criminalis politika 
azt, hogy ne panaszolkodbassék az árva, a másik esetben 
sem javasolja. Ezeknél fogva A rad megye indítványát újólag 
is pártolom.

Elnök: Mit Szabolcs érdemes követe előadott, az 
tökéletesen áll. Azon politikai ok, melyet Szepes megye t. 
követe megérintett, az volt: hogy a családok becsülete fen- 
tartassék; mert ilyen esetekben sokszor megtörténik az, 
hogy a családatya nem kivánja az elkövetett sértést közön
ségessé tenni; de az fenmarad a mellett is, ha a gyermeknek 
a panaszkodási jogot megadjuk; mert a szülének gyermekére 
befolyása van; — ha pedig olyan eset adja elő magát, 
hogy a szüle sem becsületével, sem javával nem gondol, 
azon gyermekeket is tekintetbe kell vennünk; és annálfogva 
minden esetet, mennyire lehet, a törvénybe betenni nem 
lesz káros.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: A  mint nagy
méltóságod mondá, lehetnek esetek, melyekben a gyermek 
java megkivánja, hogy a dolog köz-eljárás alá ne kerüljön, 
hanem csendben maradjon, és épen ezen esetek miatt kell a 
törvénynek úgy maradni, a mint van. A Il-ik  rész 10-ik 
fejezetének 93. §-ban az van: »bűnvizsgálat csak akkor 
történik, midőn a bűntett iránt panasz vagy jelentés akárki 
által tétetik, vagy az maga a bűnös által feljelentetik, vagy a 
köztisztviselő saját tudomására elkövettetett« : tehát a panasz 
és jelentés megvan különböztetve; a jelentés csak abban áll, 
hogy előadja valaki szóval vagy írásban, mi rajta történt, de
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erre még bűnvizsgálat szükségkép nem következik; a panasz 
ettől abban különbözik, hogy miután a tett bepanaszoltatik, 
a bírónak abban szükségkép vizsgálatot kell tenni; ebből 
az következik, bogy: ba a gyermek oly esetben is, midőn 
a szülék vagy gyámok jobbnak tartják, bogy a panasz 
közre ne jöjjön, panaszt tehet, közvádolás esete fog fen- 
forogni; mert ha a gyermek a szüléket vagy gyámokat fel
jelentheti, nem látom okát, miért ne lehessen hanyagsággal 
vádolni a rokonokat is, sőt minden embert? mi által a 
közvádlási jog közönségessé tétetik, és visszaélésekre nyuj- 
tatik alkalom. Ezen értelmezés szerint jelentést tehet akárki, 
törvényes panaszt pedig csak az, ki a törvényben meg van 
nevezve. Az természetes, hogy a 9 éves gyermek a maga 
panaszát törvényes formában nem fogja előadni, hogy rajta 
mi történt; hogy azok a gyermek helyett a panaszt meg
tehessék, mihelyt a bizonyító körülállások tisztába hozva 
leendnek; — de ha a gyermek maga bíróhoz jöhet, mi 
lesz ebből? — semmi. Ha én panaszt akarok tenni, először 
össze kell szedni a szükséges bizonyítványokat; mert ha a 
panasz egyszer megtétetik, akkor vigyázni fog az ellenfél 
is, és mivel a vétek olyan, melyet igen könnyű semmivé 
tenni s eltitkolni, — könnyen meglehet, hogy a bizonyít
ványokat elsikkasztja. Ha a gyermek a dolgot meggondo
latlanul feljelenti: micsoda következései lesznek annak ? 
Kérdőre vonják a gyámot, hogy miért nem vigyázott a 
gyermekre, s miért nem lépett fel ? — de ha a legfontosabb 
oka is volt a gyámnak, a miért panaszszal fellépni nem 
akart, a gyermek feljelentésére a törvényhatóságnak köteles
sége lesz eljárni abban, a mi már vagy elkövettetett, vagy 
nem követtetett, de a melyből közvizsgálat útján mind a 
vádlóra, mind pedig a vádlottra szégyen háramlik. — Én a 
szerkezet mellett maradok; azonban némely ellenvetéseket 
kell megfejtenem. — Bihar érdemes követe azt méltóztatott 
mondani, hogy a gyermekrablással máskép áll a dolog, mert 
azon gyermek, ki el van rabolva, épen azért nincs oly hely
zetben, hogy panaszol kodhassék; — de, kérem, a rablott 
gyermek is újra szabadságba tétethetik, míg 15—16 éves 
lesz, és míg az eljárás elévülés által meg nem szűnt: akkor
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tehát panaszolkodhatnék physice; de a törvény a 198. §-ban 
nem adja meg azon jogot, hogy panaszt tehessen, hanem 
annak kell tenni a panaszt, kire a gyermek bízatott, de a 
ki még, mivel nem elég nagy, panaszt nem tehet. — Másod
szor az mondatott: hogy honnan tudja meg a gyám a tettet ? 
ő is a gyermektől tudja meg azt; — hanem itt mégis 
különbség van a kettő közt; mert ha a 10 éves gyer
mek nem képes kellőképen bizonyítani : meglehet, hogy az 
egész dolog kútba esik; a gyám pedig a gyermek panaszán 
kívül egyéb próbákat is szed össze, és úgy fog törvényes 
eljáráshoz. — Egyébiránt azon ellenvetésre senki sem felelt, 
hogy a törvény a panasz beadásával a bebizonyítás köteles
ségét kötötte össze, s hogy a törvény a felelősség alól a 
14 éves gyermeket felmenti, és már ki áll jót, hogy a gyer
meket nem fogja valaki panasztételre ingerelni? — A  tör
vény nem büntetheti azért a gyermeket, és az igazi bűnöst, 
t. i. a felingerlőt, helyette büntetni szinte nem lehet. — 
Arra sem felelt meg senki, hogy ha a gyámot hanyagságról 
lehet vádolni, annyival inkább lehet vádolni az atyafit i s : 
ha tehát azokat is lehet hanyagsággal vádolni, akkor a 
közvádlási jogot közönségessé te ttük ; ebből az következik, 
hogy akárki roszakarattal viseltetik a gyermek ellen, vagy 
az ellen is, kit vádol, a bíróhoz fog menni, hogy azt meg
szégyenítse, s az ilyen vétkek közkereset alá fognak jönni; 
a mit tanácsosnak véltek az ellenkező véleménynek pártolói, 
hogy a gyermek senki által ne késztessék, épen ez fog füstbe 
menni. Ha elvből nem indulunk ki, akkor ne menjünk 
sehova; mert elv nélkül annyifelé mehetünk, a mennyien 
vagyunk; már pedig ha elvből indulunk ki, akkor ezen 
elvet következetesen kell fentartani. I tt, t. KK. és KR., 
közvádlásról és azon lépésről van szó, melynek törvényes 
következésének kell lenni, t. i. a közvádlásról, — nem azon 
puszta jelentésről, melynek még köz criminalis eljárás nem 
következése; s ha az ilyen vétkeknek elkövetése a közható
ságnak tudtára esik, annak azonnal köz-eljárás lesz ered
ménye; már pedig oly körülmények közt lehet a gyermek, 
hogy abból reá nézve nagyobb kár háramlik, mint haszon, 
ha a tett be nem bizonyíttatott. Annálfogva, akár elvből

1843-iki javaslatok. III. k. 17
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vegyük a dolgot, mint excellentiád mondotta, akár nem, a 
szerkezetnek meg kell maradni.

Elnök: A mit tetszett mondani az elvnélküliségre, — 
igen sok elvek lehetnek a világon, s nekem főelvem a bün
tetőtörvényben a bűnös büntetése, nem pedig a politikai 
tekintetek; igazságot teszünk mindenkinek akkor, ha a 
bűnöst büntetjük; a többi, a mit méltóztatott előadni, csak 
mellékes dolog. — A másik említett elvet bajosan viszszük 
keresztül. Igaz, a Il-ik rész 93. §-a azt mondja: »a bűn
vizsgálat csak akkor történik, midőn a feljelentés akárki 
által tétetik« stb. — I t t  a panasz a jelentés summuma; 
és így, ha a gyermek, ki azt leginkább teheti, panaszt 
nem teend, nem történik semmi, s így nem biintettetik 
az, ki a vétket elkövette; ellenben ha jelentést tehet a 
gyermek is, a közvizsgálat elkezdődik, és azután a közke
reset. — Röviden az a véleményem: hogy épen a büntető
rendszernek érdekében áll, hogy a gyermeknek is jogot 
adjunk a panaszra.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Nem mondom, 
hogy a gyermeknek feljelentésére nyomban kezdődjék meg 
a büntetőeljárás; a civilis eljárás igen, a hatóság köteles
ségébe tegye az eljárást a bírónak, de a köz büntetőeljárás 
nem kezdődhetik meg. Ha csak abból megyünk ki, mit 
excellentiád em lített: sokszor jobb elmaradni a köz-eljárás
nak, mint megtörténni.

Veröcze megye követe gróf Pejachevich János: A kis 
gyermeknek azért nem lehet panaszt tenni, mert nem bir 
azon tulajdonokkal, melyek arra megkivántatnak, s épen 
ezért gyámság alatt van; ha pedig a kis gyermeknek szabad 
lenne fellépni, bár a maga érdekében is : azt tartom, úgy
szólván kést adnánk kezébe, melylyel magát sérthetné meg; 
azonban szabad neki jelentést tenni a felsőségnél, azt a 
törvény úgy sem tiltja meg, s azért a szerkezetet pártolom.

Abanj megye követe Bárczay Mihály: Ha valahol, a 
criminalis esetekben a politikának helye nincs, a büntető-
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törvénykönyvnek igazságon kell alapulni: azért Arad módo
sítását pártolom.

Elnök: Úgy látom, hogy elfogadják a t. KK. és R E .: 
tehát menjünk tovább. Úgy vettem észre a kijelentésekből, 
hogy így kellene változtatni a szerkezetet: »közkeresetnek 
azonban csak a gyermeknek, szüléinek, gondviselőjének, vagy 
ha ezek nem volnának, rokoninak panaszára lehet helye«.

Olvastatik az újdon megállapított szerkezet a 225. §-ra 
nézve ekképen: »Közkeresetnek azonban csak a gyermeknek, 
szüléinek, gondviselőjének, vagy ha ezek nem volnának, 
rokoninak panaszára lehet helye«.

Tolna megye követe Bezere'dy István: Tehát így semmi 
időkort nem szabunk? — supponáljuk, hogy 7 esztendős 
gyermek tudja, mi a bujaság bűne s annak büntetése?

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Tudok példát, 
hogy 6 esztendős gyermek fertőztetett meg egy férfiú által.

Olvastatnak a következő §-ok a 229-ig.

A 229. §-ra:

Mármaros megye követe báró Sztojka Im re: Ez olyan 
természetelleni borzasztó bűn, mely az emberiséget fellá- 
zasztja: azért tehát a három év helyett örökös rabságot 
kívánok.

Elnök: A szerkezetbeli büntetést magam is keveslem, 
mert ez a természeti ösztönnek rettentő lealacsonyítása. 
(Maradjon!)

Olvastatnak a következő §-ok a 265-ig.

A 265. §-ra nézve:

Vas megye követe Bekássy Imre: Küldőim ezen §. 
■esetében is a gyanúsításra büntetést kívánnak rendelni.

17*
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Olvastatik a 266. §., melyre nézve:

Elnök: A rágalom világosan azon esetre szoríttatik, ha. 
valaki bizonyos, határozottan megnevezett bűntettet vagy er
kölcstelenséget valakire ráfog, s azt annak vagy szemébe vagy 
távollétében nyilvánosan és közbotránynyal mondja; az ilyen 
mint rágalmazó fog büntettetni s büntetése 600 frt pénzbeli 
büntetés leend. E szerkezetben tehát olyan rágalmakról, me
lyeket egy-két ember előtt botrány nélkül mond valaki, nincs 
szó, és mégis a 267. §-ban nem csak az, ki szavainak való
ságát bebizonyítja, de az is, ki oly körülményeket képes 
bebizonyítani, melyekből állításának valósága következtet
hetik, büntetlen marad; a rágalmazó, gyanúsítgató pedig 
csak akkor büntettetik, ha gyanújának épen semmi helyes 
oka nem volt. Ezen büntetlenség igen messze terjed; mert 
csendes és józan ember ugyan másokkal bíbelődni nem 
igen szokott; de ha bíbelődik valaki, meg lehet tőle kívánni, 
hogy úgy bíbelődjék, hogy igazat mondjon, s egyebet ne 
állítson, mint a mit bebizonyítani képes, — ezt mindenki 
megkívánhatja polgártársától. Én részemről illőnek tartom, 
hogy ha valakit nyelvemre veszek, s nem négy fal közt,, 
hanem nyilvánosan, — gondoljam meg, a mit mondok, s azt 
be is tudjam bizonyítani. — H a az nem vétkes is talán, 
ki nem épen állítva, hanem csak gyanakodólag említette 
valakinek nevét, de már akkor vétkes, ha ezen gyanúra 
semmi legkisebb oka nem volt, és ezen esetben büntetést 
érdemel. — Vezérelvén e részben ama jó magyar közmon
dás : »igazmondás nem emberszólás«, — óhajtóm, hogy azt, 
a mi igaz, elmondhassa mindenki s mindenhol mindenkiről, 
de ha olyat mond, a mit be nem tud bizonyítani, lakoljon 
érte. Én tehát azon vélekedésben vagyok, hogy ha valaki 
polgártársának becsületét szájára veszi, vigyázzon magára,, 
hogy úgy beszéljen, a mint beszélni kell, s ha ezt nem 
teszi, büntettessék.

Tolna megye követe Bezerédy István: Kivétel nélkül 
mindent, a mi erkölcsi tekintetben nem helyes, vagy nem 
illő, a büntetőtörvény körébe vonni teljes lehetetlen; és 
ide jól lehet alkalmazni azon mondást: »medicina pejor
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■esset morbo«. Hányszor mondja maga is excellentiád: »azt 
hallottam erről, azt mondják amarról« stb. ? de ezért bün
tetőkereset mindjárt nem következhetik, hanem csak akkor, 
ha egyenesen sértő szándékkal koholt valaki más ellen 
annak becsületét érdeklő eseteket, s ha a dologban maliti'a 
van és ártani-akarás. Minden ilyes eseteket büntetőkereset 
alá venni — nem volna egyéb, mint a polgári társaság 
nyugalmát felháborítani, és gyakran a közvádi eljárás azt, 
a  kit a rágalom illete, még sokkal inkább megbecstelenítené, 
mint maga a rágalom. Hagyjuk ezt úgy, a mint van; itt 
minden valóságos sértésnek megvan büntetése; de ha minden 
legkisebb kihágást vagy illetlenséget is büntetni akarna a 
fenyítőtörvény, annyira kimerülne, hogy elmondhatná magá
ról : »brevi inermis erő«. Isten mentsen olyan codextől, 
hol minden vigyázatlan szóért büntetés alá jönne az ember!

Ehlök: Hincsen itt a »lubricum linguae«-ről szó; 
mondjon valaki bár igazat, vagy bár nem-igazat, négy fal 
■s barátságos beszéd között, annak semmi következése nincsen, 
s én ilyen szavakról nem szólok; mindazok pedig, miket 
a  követ úr mondott, csak ily esetre illenek; — de ha 
nagyszánní társaságban rágalmaztatik valaki, ez egészen 
különböző dolog; ha velem valaki úgy bibelődik, hogy 
közhelyen erkölcstelenséget fog reám határozottan és nyil
vánosan, ez által oly valamit követett el ellenem, a minek 
rósz következése lehet reám nézve; ha valaki ily módon 
polgártársának becsületét, élete legfőbb kincsét, sérti: az 
ilyet büntetlen hagyni nem lehet, mert olyanokat beszél, 
mikből a rágalmazottnak egész életére, polgári s házi létére 
szomorú következtetést húzhatok; és ha neki jogot adott 
a törvény engemet megbírálni, ha igaza van: úgy nekem 
is van jogom tőle azt kívánni, hogy erkölcstelenséggel csak 
akkor vádoljon, midőn azt tisztán megbizonyíthatja. Én 
azért nem kívánok semmi különös rendelést, csak arra 
szeretném szorítani a dolgot, a mit talán azon említett 
példabeszéd jobban kifejez, mint .akármicsoda törvény, t. i. 
az igazmondásra, s kihagyatni a §. második részét, ezen 
szavaktól kezdve: »sőt még az sem« stb.
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Tolna megye követe Bezerédy István: A 267. §. első 
része kimondja, mily esetben nem biintettethetik a rágalom
nak nem tekinthető szó vagy tett, t. i. ha a szóló szavai 
valóságát bebizonyítja; 2-or akkor, ha oly körülményeket 
képes bebizonyítani, melyekből állításának valóságát méltán 
következteté. — A ki valami bűntettre nézve csak gyanúját 
mondotta ki valaki ellen, rágalomért csak akkor büntette- 
tik, ha a körülményekből kiviláglik, hogy e gyanút sértő 
szándékkal koholta; ha ki be tudja bizonyítani, a mit mond, 
nem büntettetik, s ha igazat mond, nem rágalmaz; és így 
a szerkezet épen megfelel excellentiád kívánságának; mert 
ha innét valamit kihagyunk, az következik, hogy az is rá
galom, és azt is büntetni kell, ha ki igazat mond: tehát 
e §-ban mind benne foglaltatik, a mi szükséges.

Szeges megye követe Zsedényi Eduárd: Én megvallom, 
a kérdéses szavaknak kihagyását nem tartom czélszerűnek; 
mert p. o. midőn azt mondjuk el, a mit valaki egy másik 
ellen annak szemébe mondott, vagy mások előtt valakiről 
nyilvánosan elbeszélt, s azt mondá, hogy azon körülményeket 
képes is bebizonyítani: akkor, ha ezt rósz szándékkal nem 
tettük, büntetést nem érdemiünk; vagy ha én p. o. egy 
levelet kapok, és abban az van, hogy egy valaki ezeket 
és ezeket mondotta, és én azt egy társaságban elbeszélem, 
és bebizonyítom, hogy nem sértő szándékkal tettem, hanem 
egyenesen a levél következtében mondottam azokat: nem 
tudom, hogy lehetne engem akkor büntetni ? Ilyen igen 
sokszor történik az életben.

Elnök: Szepes vármegye érdemes követe által fölhozott 
levél beli eset is nincsen minden beszámítás nélkül s vétkes 
gondatlanság volna ez idegen levél után, ha csak annak 
tartalm át be nem bizonyíthatom, más harmadiknak becsü
letét megrontani. Már igen sokszor említettem, hogy midőn 
büntetőtörvényt hozunk, figyelemmel kell lenni azon nem
zetre, melynek azt hozzuk; nálunk — a mint szokták mon
dani — »honor et vita pari passu ambulant«. Ez, t. ER.,, 
nem jó vért okoz az emberben, mert rágalmazni nem volt
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soha szabad. A kinek tetszik velem bíbelődni, hiszen jól 
van, ám tegye! de csak úgy beszéljen, hogy azt azután be 
is tudja bizonyítani.

Krassó megye követe Kiss András: Ezen §-nak ezen 
utolsó részét kihagyatni kívánom: »a ki pedig valamely 
bűnre vagy erkölcstelenségre csak gyanúját mondotta ki 
valaki éllen s azt mint valóságot nem állította, a rágalomért 
csak akkor bűntett étik, ha a körülményekből kiviláglik, hogy 
állított gyanújának épen semmi helyes oka nem volt«. H a 
valaki másra valamit ráfog, annak kötelessége arról tökéle
tesen meggyőződni, hogy be tudja-e bizonyítni? — és ha 
tudja, úgy a kellő büntetés alól fölmentetik, de ha elég 
adata nincs, hogy mégis akárki becsületét sérthesse, ezt 
jónak nem találom. — A  mit Szepes megye t. követe föl
hozott, t. i. a levélkapás esetét, azt én inkább a gyanú sít- 
gatások rovatába tartozónak vélem.

Békés megye követe báró Wenkheim Béla: K í vánom, 
hogy vigyázzon minden polgár szavaira és ne mondjon köny- 
nyelmű szavakat, s kerülje ki a rágalmazásnak minden elő
kerülhető eseteit 5 de vannak esetek, midőn valamely dolog 
igen valószínű, sőt arról bensőleg meg vagyunk győződve, 
de azért törvényszék előtt bebizonyítani még sem tudjuk, 
p. o. ha valakiről azt mondja az ember, hogy a titkos poli- 
tiának tagja, ez magában ugyan csúnya dolog, de bebizo
nyítani nem igen lehet. H a tehát a szerkezet meg nem 
marad, akkor a ki ilyen gyanúját mondja ki, feladatik, és 
600 forintot kell fizetnie; mert törvényesen nem bizonyít
hatta be, a mi előtte valószínű s bizonyosnak látszik. •—: 
Egyébiránt megvallom, hogy ezen egész törvénynek sok szük
ségét nem látom, mert a sértett ember, míg más, nemesebb 
módja lesz elégtételre, nem igen fog ahhoz folyamodni, hogy 
sértett becsületéért magának pénzt fizettessen.

Elnök: Hem szabad senkinek is valakiről olyasmit 
mondani, mi által az embernek becsülete jő kétségbe. — 
A mi az úgynevezett becsületbeli elégtételt illeti: az nem
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ide való; itt arról van a szó: mi polgárilag bűntett s mi 
annak törvényesen kiszabott büntetése? — s azért meg kell 
vizsgálni a vádat úgy, mint van.

Szeges megye követe Zsedényi Eduárd: Krassó megye 
érdemes követe nekem arra felelt, mit a levélről fölhoztam» 
Most más példát hozok elő: én egy-két embertől azt hal
lottam, hogy A. fí.-ét meg akarja lopni; elmegyek H.-hez, 
mondván: »A. tégedet meg akar lopni s azért jól vigyázz« ; 
ez pedig hozzá megy és szemére veti: »hallod-e, te engemet 
meg akarsz lopni«, és amaz azt kérdi: »ki mondotta?« — 
B. felel: »hát biz azt C. mondotta«. — De ez hamis rága
lom, melyre A. engemet perbe fog. Én azt mondom, hogy 
a dolgot ezen és ezen két embertől hallottam s mégis bűn
tetteim fogok. És épen ezért senkit sem lehet figyelmetessé 
tenni, mert az állításnak valóságát bebizonyítani bajos. Több 
ilyeseket lehetne mind a két részről előhozni: azért azt 
gondolom, hogy a polgári társaság biztosítása azt kívánja, 
hogy a szerkezet maradjon a mint van.

Arad megye követe Török Gábor: Minél szelidebben 
bünteti a törvény a rágalmazókat, annyival inkább kény
szerítve van az egyes polgár a maga rágalmaztatásának 
megboszúlására; és ennek tulajdoníthatók a párviadalok is. 
Ha a rágalmazás kellőleg megbüntettetnék, nem mindenki 
lenne boszúálló; s azért én a 600 frt büntetést kevésnek 
s általában a csupa pénzbeli büntetést jónak nem tartom, 
minthogy e szerint a gazdagoknak bátran lehet rágalmazni. 
Ha pedig a 267. §. vége kimarad, akkor merem állítani, 
hogy akárkit lehet szemébe rágalmazni, a nélkül, hogy a 
sértő szándékát kipuhatolhassuk. Mi pedig illeti a Szepes 
megye követe által fölhozott esetet: azon esetben óvatosabb 
lennék, mint ő; mert ha tudnám, hogy Pétert ki akarják 
rabolni, hozzá mennék s azt mondanám: vigyázz! de a nél
kül, hogy megnevezném az őt kirabolni akarót; de ha egy 
más valakit vádolok, a nélkül, hogy be tudnám bizonyítani, 
megérdemlem a büntetést.
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Ung megye követe Horváth Simon: Azon példa után, 
melyet Szepes előadott, azon esetek is állanak, melyekben 
könnyen lehet levelet csinálni s az által a becsületben is 
lehet gázolni; azért tehát azon rágalmazók igen megérdemlik, 
hogy keményen büntettessenek, mert a polgári társaságnak 
becsületét szennyezik. Kivánom tehát, hogy a §. megmarad
jon. (Felkiáltás: »Maradjon!«)

Bars megye követe Bottka Tivadar: Ocsmány kere
setre ne nyújtsunk alkalmat, mert a becsületes ember ilyen 
elégtételhez nem is akar nyúlni; annálfogva kivánom, hogy 
kimaradjon.

Trencsén megye követe Bachó Lajos: Békés megye 
t. követével nem tarthatok, mert ki becsületének helyreállí
tását akarja, sokszor kénytelen törvényhez folyamodni, mert 
az élégtételnek ama másik nemét nem gyakorolhatja min
denféle ilyen-amolyan ember ellen; azért tehát oda szavazok, 
hogy a törvényczikk maradjon.

%

Sáros megye követe Pillér László: Az előttem szó
lották által fölhozott okoknál fogva én is a »maradjon«-ra 
szavazok.

Zemplén megye követe Dráveczky Alajos: Én a rágal
mat hasonlóképen büntettetni kivánom.

Borsod megye követe Palóczy László: A szerkezetnek 
meg kell maradni, mert p. o. oly esetet veszek, mikor azon 
ember, ki megsértettnek érzi magát, maga adott reá okot; 
ha én azt mondom valakiről, hogy házasságtörő rósz ember, 
ez bizonyosan rágalom, kivált ha feleségének mondom s ha 
ezt nem is, de csak annyit tudnék reá megbizonyítani, hogy 
valamely ismeretes szép schlossbergi nymphával föl és alá 
sétált, akkor nem érdemel büntetést? (Maradjon!)

Szabolcs megye követe Erős Lajos: Igen sok ember 
van, kinek becstelenségéről meg vagyunk győződve, s az ilyen
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embert megbecsteleníteni nem csak szabad, hanem kell. 
Azért kivánom, maradjon a szerkezet.

Elnök: Én pedig azt mondom, az olyan embert, ki 
ellen semmit nem bizonyíthatok, ne becstelenítsem.

Júsz-Kún kerület követe Szluha Imre: A 25 forintos 
büntetéssel is lígy voltunk, hogy a kinek zsebe tele volt, a 
25 forintot könnyen letette s rögtön vége lett az actiónak. 
Azért, a fölhozott okoknál fogva, a kihagyásra szavazok.

Sopron megye követe Rohonczy Ignáez: A statusnak 
érdekében áll, hogy minden egyes polgár az ilyen gyanúsít- 
gatásoktól mentve legyen. Azért a törvénynek feladása: 
lígy rendelkezni, hogy az embernek becsülete, személy- és 
vagyonbátorsága minden önkény ellen biztosíttassák, mert 
ha becsületem biztosítva nincs, akkor nem élvezhetem a 
társaságnak közjavát; ha a becsület szeplőtlenségét nem 
biztosítjuk, akkor az következik be, mitől legjobban félünk, 
t. i. a bírói önkény; pedig ez alatt szenvedünk akkor, ha 
becsületünk gyanúból sértetik. Törvénykönyveink eddig azt 
mutatják, hogy a magyar nemzet igen kényes volt be
csülete fentartására, mert annak eszközlésére sok törvényt 
hozott, s intézkedéseit oda kívánta irányozni, hogy a magyar 
törvényből minden bírói önkény ki legyen zárva. Ez valóban 
kívánatos is volna, s azért azon rágalmazó, ki szavait be
bizonyítani nem tudja, — illő, hogy a maga érdemlett 
büntetését vegye. — A szerkezetre szavazok.

Elnök: Ha a többség a szerkezet mellett marad is, 
méltóztassanak megengedni! a helyett: »gyanújának épen 
semmi helyes oka nem volt«, —- elég volna azt mondani: »ha 
helyes oka nem volt«, azért, mert: »de internis non judicat 
praetor«. Közönségesen ezen egész rágalmi büntetlenségnek 
két oldala van, melyek egyikét szerencsétlen nemzeti kifej
lődés mellett épen a polgárok nyugalma ellen lehet fordítani. 
Az ily be nem bizonyított rágalmakkal közvádlásképen is 
lehet, és pedig ha a törvényjavaslat elfogadtatik, büntetlenül
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fellépni; nem lehet-e ez, mint Rómának szerencsétlen idejé
ben volt, a leggyalázatosabb delatoroknak termékeny tenyész
tője? — pedig nehezebb ám az ily törvényeket megváltoz
tatni, mint meghozni a törvényt, mert az hosszú időkre szo
kott hozatni.

Bihar megye követe. Beöthy Ödön: A rágalom külö
nösen áll; vagy olyan ember rágalmaz, ki nem meri sze
membe mondani, és az olyan emberre semmit sem adok; 
ha pedig szemembe mondja: kell hogy ura legyen állításá
nak. Különben is, ha ezen téren maradunk, én minden 
embernek szabadságlevelet nyújtok rágalmazni, a meddig 
tetszik; ha nekem magamnak mondja szemembe: úgy kérdőre 
vonom; ha hátam megett mondanak valamit: arra semmit 
sem adok.

Elnök: Magam személyességére nézve tökéletesen egy 
véleményben vagyok én is, azt mondom: csak ra jta! ha 
mulatni tetszik személyemmel m agát; ha személyemet tettleg 
sérti: akkor van törvény s igazság. De ez nem minden 
emberre nézve áll így; soktól hallottam már én mondatni: 
»én bizony nem bánom!« de azért még sem tetszett neki, 
ha reá valamit mondottak. Általában mondhatom, ritkán 
találkozik nemzet, mely könnyebben vegyen rósz néven ilyes 
valamit, mint épen a miénk, — e tekintetben igen érzéke
nyek vagyunk; más országokban ha az ember torzképét 
száz meg száz példányban kiteszik, senki sem gondol vele; 
próbálna csak valaki ilyes valamit nálunk! Én a magyarnál 
apprehensivusabb nemzetet nem ismerek: azért ily nemzetnél 
ezen törvényt helyesnek nem látom.

Tolna megye követe Bezerédy István: Szerintem az 
imputatiónak egyedüli alapja a sértő szándék, a hol sértő 
szándék nincs, ott nem lehet büntetés; és így arra voksolok, 
hogy a redactio állapíttassák meg.

Trencsén város követe Bakos József: Azt, hogy a 
becsületsértő azon 268. §-nak következésében és abban 
érintett esetekben büntetlen maradjon, hogyha sértő szavait
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akármikor visszavonja, küldőim részéről el nem fogadom; 
minélfogva ezen 269. §-nak kihagyására, annál inkább is, 
hogy a becsületnek érdeke az életével egy úton jár, jelentem 
ki magamat. (Marad.)

Olvastatnak a 268. és 269. §-ok; erre nézve:

Vas megye követe Békássy Imre: Ha a becsületsértés 
esetében a visszavonás büntetlenséget eszközöl, még pedig 
a közkereset megkezdése után is: akkor nem lehet eset, 
melyben a becsületsértő megbüntettethessék; mert midőn 
a megmarasztó Ítéletet bekövetkezni látja, minden szavait 
vissza fogja vonni, a büntetés elkerülése tekintetéből, — 
és midőn megszűnt a közkereset, ismét és ismét ugyanannak 
becsületét sérti, és ismét és ismét azt visszavonja: nem lesz 
tehát a megsértettnek elégtétel adva, és nem lesz a megsértő 
büntetve. Azért, utasításom szerint is, a becsületsértőt, 
habár szavait visszavonja is, büntettetni kívánom; vagy pedig 
ezen §-t kihagyni még czélszerűbb volna.

Zemplén megye követe Lónyay Gábor: Küldőim véle
ménye szerint a 269. §. nem állhat meg; mert ha olyan 
visszavonással a sértést jóvá lehet tenni, akkor nem tudom, 
mit nem lehet jóvátenni ? — például ha valaki lop, és 
azért visszaadja, mivel talán rajta kapták, vagy gondolja, 
hogy rajta kapják, ez által bűnét eltörölte-e? — akkor 
nem tudom, mikor lesz bűn a lopás; vagy például valaki 
valakit jól megver, és azután azt mondja: »engedj meg, 
barátom, tüzemből tettem«, — minthogy ezt mondta, már 
nem lesz-e büntetése? vagy valaki valakit megsért, és másik 
szavában azt mondja: »nem akartam«, — már ez által 
jóvátett-e mindent? — Véleményem szerint ezen §-nak 
ki kell maradni; ha pedig a t. KK. és RR. ki nem akarják 
hagyni, legalább úgy kellene módosítani, hogy büntettessék 
ugyan, de azon körülmény, hogy sértését visszahúzta, irnpu- 
tatióba jöjjön és büntetését kisebbítse. (Helyes!)

Sopron megye követe Rohonczy Ignácz: Figyelmez
tetem a t. RR.-et, hogy a 48-ik fejezetben a köztisztviselők
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ellen elkövetett sértésekről van a szó. Már kérem alázato
san ! ha a vármegye által kiküldött tisztviselő rendeltetése 
helyére kimegy, s a nép közül akármelyik felbőszültnek 
szabad lesz azon tisztviselő szemébe, ki a vármegye nevében 
végrehajtói hatalommal felruházva megyen ki, a leggaráz
dább kifejezéseket mondani: ugyan mi következik abból, 
ha az ilyen nem büntettetik? — ügy hiszem, hogy minden 
tisztelet elenyészik a bíróság iránt, a társaság gyökerében 
lesz megrázatva, és becsületes jellemű embereket tisztvise
lőknek nem találunk. Ennélfogva csatlakozom Yas megye 
érdemes követének vélekedéséhez.

Trencsén megye követe Bachó Lajos: De még tovább 
megy a dolog; mert ha a rágalmazó az által, hogy a 
rágalmat visszavonta, minden büntetéstől megszabadul, akkor 
még kárt is okoz a mellett, hogy meggyaláz; mert a per
indításra költségbe keverem magamat, és ha ő a biró előtt 
szavait visszavonja, költségeim elvesznek.

Elnök: Hogy világosan kimondjam, ha így marad a 
szerkezet, akkor bizony majd összepiszkolhatunk és meg
szidhatunk akárkit, a hogy tetszik, és azután szépen enge- 
delmet kérünk a biró előtt!

Jász-Kún kerület követe Szluha Im re: T. H E .! ha 
így rendelkezünk, akkor mi magunk leszünk azok, kik a 
visszaélésekre legnagyobb alkalmat szolgáltatunk; mert ha 
akárkinek megengedjük, hogy szavait, melyeket oly czikor- 
nyásan mondott, a mint neki tetszett, visszahxizhassa, a 
nélkül hogy megbüntettetnék, akkor én 100— 200  ember 
előtt irtóztató mocsokkal és piszokkal illethetek akárkit, 
mindenkor és szüntelen, a mikor csak nekem tetszik. Ez 
már magában véve is rósz, de fájdalmas főkép a tisztviselőre 
nézve, ki a vármegyétől kapott megbízatásában kimegy a 
végrehajtói hatalmat gyakorolni, és e szerint oly gyalázatos 
piszkolódásokkal találkozhatik, hogy minden bírói tekin
tetétől megfosztatik. Mind ennek meggátlására kívánom 
tehát, hogy az ilyen garázda emberek büntettessenek.
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T ernes megye követe Vukovics Szabbás: Véleményem 
szerint minden törvénynek világosnak kell lennie; de ez a 
fejezet, mely a rágalomról szól, a törvénynek ezen kellékével 
nem b ir ; és én valóban nem tudom, ha a rágalom, a be
csületsértés magában oly tény-e, mely bir azon kellékekkel, 
miknek meg kell lenni a bűntettekben? — Ha valamely 
tett bűntett, azt a consummatio után nem lehet többé 
visszavonni, s ba a szerkezet úgy marad, alig lesz gondol
ható oly eset, melyben a rágalmazó büntetés alá vétessék; 
minélfogva Békés követe jól jegyzetté meg, hogy becsületes 
ember soha sem fog szorulni ezen törvényre; annálfogva 
azt kivánom, hogy a fejezetnek rágalomról szóló része ma
radjon ki s csak ott kezdődjék, hol szó van a testi fájdal
makról, a 274. §-nál.

Bács megye követe Zakó István: A delionestatorius 
perre nézve azon véleményben vagyok, melyben Békés követe, 
s nehezen fog Trencsén megye követe az egész világon egy 
férfiút idézhetni, a ki valaha becsülete dolgában perre szo
rult volna; s ha azon elvet elfogadnám, melyet a Jász-Kún 
kerület követe előhozott, az lenne belőle, hogy sok ember 
azon elvből indulva, a becstelenítési pert keresetmódnak 
tekintené; — de azért a 269. §-ra nézve nem lehetek azon 
véleményben, hogy tökéletesen kihagyjuk a törvénykönyvből, 
miután elismerem, hogy lehetnek oly esetek, melyekben valaki 
maga elégtételt venni képes nem lenne úgy, mint kívánja, 
s ezért a törvényre szorulnia kellene; ennek következtében 
a törvényt megtartani kivánom s mivel azt kivánom, hogy 
a ki valamely bűntettet egyszer végbevitt, annak arra nézve 
meglakolni is kelljen, annálfogva Yas indítványát pártolom; 
mivel ha azon törvény úgy áll, mint van, akkor az egész 
becstelenítésről szóló törvényt ki lehet hagyni, mert a be
csületsértő mindent revocálhatván, hasztalan lenne a per.

Elnök: Vasnak indítványa oda megy ki, hogy ma
radjon ki a 269. §.

Arad megye követe Török Gábor: A közvélemény által 
helyeslett magánvisszatorlás a legigazságtalanabb bíráskodás,



BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 2 7 1

mert erős kartól és gyakorlott szemtől függvén, nem ritkán 
az igazságos félt bünteti s egyedül azért jött divatba, mert 
a közvélemény a polgári törvényekben szabott becstelenítési 
büntetést keveselte és késedelmesnek is találta. Minél kiseb
bek voltak valamely országban a rágalom és becstelenítés 
elleni büntetések, annál gyakoriabbak a párbajok. Hogy 
ezek elháríttassanak, minden rágalomesetnek a törvény által 
kell büntettetni s minden kibúvó-ajtót elzárni. Ilyennek 
tekintem azt, ha valaki a rágalmi büntetést visszavonással 
kikerülheti, mert ezzel a sértett fél ki nem elégíttetvén, 
magánelégtétel keresésére kényszeríttetik. Azért a 269. §-t 
kihagyatni kivánom.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Ha a t. KK. 
és RR. azon elvből akarnak indulni, melyet Temes megye 
követe említett, bogy t. i. a rágalom iránt épen ne rendel
kezzünk : akkor hozzáállok, hagyjuk k i; de ha a rágalomról 
rendelkezni akarnak, akkor a 269. §-t meg kell tartani, 
mert vélekedésem szerint azon perekből, melyek rágalomból 
támadnak, és az eljárásból nagyobb botrány következnék, 
mint magából a rágalomból, mert akkor, ha egyik visszavonja 
is, a másik meg nem elégszik, s ha az p. o. azt mondja: »te 
gazember vagy«, ez pedig azt feleli: »bizonyítsd be«, akkor 
kényszeríti az embert, azon szavait, melyeket indulatban mon
dott, bebizonyítani, s akkor még kellemetlenebb lesz a sértett
nek helyzete épen az eljárás által. Vannak esetek, hol talán 
nem szándékkal sért valaki, és visszavonja, t. KK. és R E .! 
miután meggyőződött, hogy igaza nincs; s ily esetben rósz 
lenne, ha a visszavonásnak helyt nem adnánk. Megkívánhat
juk azonban, hogy a visszavonás a közkereset megkezdése 
előtt történjék, azután pedig csak itélőszék előtt és egész 
nyilvánossággal történhessék, ha különben a sértett fél elég
tételt nem talál benne. Már a felség személye elleni sértő 
kifejezéseknél is megengedtük a visszavonást, s azon esetek
ben is, ha ki nem világlik a sértő szándék, büntetés nélkül 
marad a sértő; annyival inkább meg kell ezt engednünk 
más eseteknél.
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Elnök: Másodszor hallok hivatkozást arra, hogy azért 
sem kell tovább vitatni és a törvény elébe vinni a rágalmakat, 
hogy az eljárásból még több baj és botrány fog keletkezni; 
de erre azt felelem, hogy: ha a bűntettet meg nem lehet 
boszúlni, akkor az eljárás nem sokat ér; különben is, ha 
nyilvános lesz az eljárás, bizony az elől nem lehet elbújni, 
és nem csak becsületsértő szavak, de több más, szemérmet 
és jó érzést sértő undok bűnök is világosságra jönnek. 
A mi pedig legerősebb argumentum, — az, mit Sopron 
megye követe felhozott, s mire későbben egy §. is hivatkozik, 
mely a végrehajtókról és tisztviselőkről szól, — hogy t. i. 
ha ez így marad, szemtelen szavakkal lehet az executióra 
kimenő tisztviselőt illetni, és azután későbben az ilyen 
szavakat visszahúzni. Én a többi esetet sem tartom olyannak, 
melyben a visszavonás megjavítaná a dolgot: azért azt 
tartom, maradjon ki.

Vas megye követe Békássy Imre: Két visszahívás 
említtetik büntetlenséget okozni; egyik a közkereset meg
kezdése előtt; — habár azzal a megsértettnek elégtétel 
adatik is, mert az rögtön történik, s erre nézve kívánságom
tól ha elállók i s : de a másik esetben, midőn a közkereset 
már elkezdetett, midőn a tárgy a biró előtt már tárgyal
tatott, és a tárgyalással talán újabban is sértetett a becsület, 
midőn már költség és fáradság okoztatott, legalább ezen 
esetre tehát ne okozzon a visszavonás büntetlenséget; vagy 
hagyassák legalább azon része ki ezen §-nak.

Tolna megye követe Bezerédy István: Én nem értem 
azon elvet, melyet excellentiád kiván megállapítani, hogy 
tudniillik a becsületsértésnek bűntette a visszavonás által 
helyrehozva ne lehessen; akkor, midőn a codex kimondja, 
hogy már elég vagyon téve, a bűntett azonnal elenyészik; 
kérem alázatosan! azt hiszem, a becsület valódi fogalma 
ha egyszer az, a ki másnak egy rósz szót mondott, ezt a 
mást megköveti és szavát visszavonja, a dolognak ez által 
vége van. Ezen nézet minden civilizált népeknél el van 
fogadva, hogy tudniillik szót szóval orvosolni lehet, és a
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szóbeli sértést a bocsánatkérés mindig megszünteti; mert 
a ki bocsánatot kér, maga megismeri, hogy igaztalan volt, 
s azon ítéletet, melyet a bírótól kellett volna várnia, a maga 
fejére önmaga mondja ki, és magát hiábavaló embernek 
vallja. Akkor minden művelt népek felfogása a becsületről 
megváltoznék, ha a szóbeli bocsánatkérés nem enyésztené 
el a sértést; ha ennél tovább akarunk menni: »medicina 
esset pejor malo« ; akkor agyarkodás jönne elő, mely minden 
becsületsértésnél roszabb volna. Azt gondolom, szomorú 
állapotban van azon tisztviselőnek becsülete, ki akárkinek 
haszontalan szavai által megsértethetik. Erzsébet orosz czárné 
azt rendelte, és Sándor császár törvényeiben is újra ki van 
mondva, hogy olyan magasan áll a közhatalom becsülete, 
hogy azt semmiféle kihágások által meg nem sérthetni. — 
Azt sem hiszem, hogy azért valaki mást minduntalan insul- 
táljon, ha visszavonás által helyrehozhatja; mert nevetsé
gessé csak nem fogja magát tenni, és magát annyira bün
tetni, a mennyire semmi ítélet le nem alacsonyíthatja. — 
Ennélfogva, a mi a rágalmat illeti: á rágalmat nem lehet 
visszavonni; de itt a becsületsértésről van szó, s ezt vissza 
lehet vonni; ha ezt ki nem mondjuk: úgy minden szóbeli 
nyelvhibának megjavítását lehetlenné tennők, s bizonyosan 
a törvényszékeknek nem lenne más dolguk, mint becsület- 
sértések felett ítélni. Kövessük hát a művelt nemzetek elveit 
és szóbeli visszavonással töröljük el a sértést.

Fehér megye követe Sárközy Kázmér: Úgy hiszem, 
a törvényhozás gondoskodása nem csak azokra terjed ki, a 
kik magoknak ön erejükből magános úton is elégtételt 
szerezni tudnak és akarnak; hanem mind az önbíráskodásra 
ingerlő okokat elhárítani, mind főkép azoknak személyét 
védeni szükséges, kik a méltatlanságok és sértések ellen 
magoknak elégtételt szerezni nem képesek, vagy önbírás
kodást gyakorolni nem akarnak. Ha ezen szempontból in
dulva, az elkövetett becsületsértés és elégtétel között illő 
arányt kívánunk felállítani, önként következik, hogy a 
közkereset megkezdése után már a visszavonás nem azon 
fokon, nem azon körülmények között történhetnék, melyekben
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a sértés elkövettetett; mert mind azok. kik a sértést tudják, 
hallották, az illető szék előtt mindenkor jelen sem lehetnek, 
s így az elégtétel a sértéssel illő arányban sem állana; 
de a roszakaratúnak ily módon ösztön és mód is nyujtatnék, 
sértését az utolsó fokozatig büntetés nélkül folytatni: ugyan
ezért a jelen §. szerkezetét ocfa kivánom módosíttatni, hogy 
a közkereset megindítása után tett visszavonás a büntetést 
teljesen meg ne szüntethesse.

Békés megye, követe báró Wenkheim Béla: Kérdem a 
t. KK.-at és RR.-et: váljon a 400 forintban való elmarasz
talás a legnagyobb elégtétel-e? — Részemről azt hiszem, 
hogy ha valaki önkéntesen visszavonja szavait, az sokkal 
nagyobb elégtétel annál, mint a mit a biró kimond; s nem 
azért, mintha egy becsületes ember reá szorulna, hanem 
hogy holmi pletykák kikerültessenek, én az egész §. meg
tartását kivánom.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Én úgy látom, 
hogy azok, kik a szerkezet ellen szavaznak, nincsenek sem 
magokkal, sem a szerkezettel tisztában. A 27. fejezetnek 
266. §-a szerint az mondatik, hogy a rágalmazó 600 forintra 
büntettetik; a 267. §. pedig kifejti s meghatározza, hogy 
ki tekintethetik rágalmazónak? Egyik §-ban sincs, hogy a 
rágalmazó, a ki valamely bizonyos, határozottan megneve
zett bűnt valakire ráfog s későbben azt visszavonja, ez 
által a büntetés alól felmentetik; itt, tudniillik a rágalom 
esetében, a visszavonásnak helye nem lehet. — Becsületsér
tésnek pedig az mondatik, a 268. §. szerint, hogyha valaki 
valamely bűntettet különösen meg nem nevez, hanem mást 
csak általános kifejezésekkel sért; s arra azt mondja a 
269. §., hogy az ily általánosan sértő kifejezéseket vissza 
lehet vonni, p. o. ha valakit gazembernek mondok. — I t t  
tehát két különböző esetről van szó, melyeknek egyikében 
a visszavonás nem ment meg a büntetéstől, a másikban 
pedig igen; és én úgy gondolom, hogy a szerkezettel nin
csenek tisztában azok, kik az utóbbi esetben a szerkezetet 
ellenzik. — A  jász-kún követ aggodalmát hozta fel és azt
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mondta, hogy meglehet majd, mikép végrehajtáskor s hiva
talos eljárásaikban megtámadják a tisztviselőket, ha a sértő 
szavak visszavehetők lesznek. — Kik azt mondják, ismét 
megfelejtkeztek arról, hogy azon vétekről egy külön fejezet 
van, tudniillik a 48-ik fejezet; és elfelejtkeztek arról, hogy 
abban a fejezetben a visszavonásnak helye nincs. (Többen: 
»Van helye, mert a 269. §-ra is hivatkozik.«) Méltóztassék 
elolvasni azt, — látni fogják. — (Többen: »Benne van a 
269. §., és így a visszavétel eszméje.«) No jól van! de elég 
az hozzá, s én csak azt mondom, hogy a visszavonás nem 
a  rágalomra, hanem a becsületsértésre értetik csak; és itt 
a  269. §-ban csak simplex becsületsértésről van szó; s ha 
itt a köztisztviselőre nézve szükségesnek találtatik a vissza
vonást megengedni, ebből épen az következik, hogy az olyanra 
nézve, ki nem tisztviselő, elegendő az ilyen elégtétel, milyet 
a  269. §. ád.

E lnök: A mi ezen megkülönböztetést illeti, arra nézve 
azt felelem, hogy a rágalom és becsületsértés majdnem mind
egy ; a becsületsértés is épen olyan természetű bűntett; a 
határozottan megnevezett bűntett, ráfogásban álló rágalma
zás, ugyan valamivel nagyobb sértés, de azért az általános 
kifejezések sem menthetők.

Jász-Kún leerület lcövete Szluha Imre: Nem akarom 
ugyan tagadni, hogy sokszor van arra példa, hogy a rnagába- 
szálló becsületes ember szavát önkéntesen is visszahúzza s 
akkor a megsértettnek elégtételt szolgáltat: de minthogy 
köztapasztalás szerint vannak oly elvetemedett emberek, 
kik nem csak hogy annak idejében vétköket el nem ismerik 
és szavukat vissza nem húzzák, hanem még a törvény ebbe 
való megidéztetésökkor is azokat ismételni készek, és annyi
val inkább, hogy a visszahúzás ritkán történhetik azok előtt, 
kiknek jelenlétökben a sértés megtörtént: azért szükségesnek 
találom, hogy ilyen tett büntetés nélkül ne hagyassák. 
Ezeknél fogva Yas vármegye tisztelt követe indítványát 
pártolom.

18*
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Pozsony megye követe Jankó Mihály: Én Vas megye 
indítványát pártolom, és Békés megye tisztelt követével 
szinte egyetértek; mert vannak olyan sértések, melyek 
ugyanazon az úton nem orvosolhatók, de melyeket azért 
büntetés nélkül hagyni nem lehet; mert vannak olyan sze
mélyek, kiknél magamnak más ríton elégtételt nem szerez
hetvén, csak ítélet által szerezhetek; s azt vélem, hogy a 
becsületsértés csak akkor van jóvátéve, ha a visszavonás 
azok eló'tt történik, kik előtt a becsület megsértetett; de 
midőn p. o. 15 mértföldnyi távolságra vagyok a bíróságtól 
s a megsértőt a bíróság ebbe idéztetem, mi nekem sok 
időbe és költségbe kerül, akkor a sértő oda jön a bíróság 
ebbe s midőn az Ítélet végső fokán áll, egyszerre csak azt 
mondja, hogy szavait visszahúzza, — azt tartom, t. KK. és 
RR., hogy ez épen ki nem elégítő elégtétel s azért Vas 
megye tisztelt követe indítványát pártolom.

Tolna megye követe Bezerédy István: Pest megye 
követének igazsága van, midőn azt mondja, hogy a becsület- 
sértés visszavonással, a rágalom pedig bebizonyítással szün
tethetik meg; és meg vagyok győződve arról is, hogy valami 
hiábavaló szó és pletyka által a tisztviselő meg nem sértet
hetik, és az hirét-nevét meg nem ronthatja. Azt hiszem, 
hogy az által jobban van védve a tisztviselő becsülete, 
hogyha ő azt, a ki megsértette, a közönség előtt kineveti, 
mintsem akkor, ha a bíró adja neki becsületét. Ismétlem, 
hogy meg nem foghatom, hogyan lehet nekem jobb büntetést 
kívánni annál, ha a becsületsértő maga visszavonja szavait, 
ha ő maga kimondja magára az Ítéletet, hogy ő semmire- 
való ember, ha ő maga-magát meghazudtolja; ennél, véle
ményem szerint, a bíró sem szabhat nagyobb büntetést^ 
Ha ezt nem teszszük, t. KK. és RR., úgy a becsületsértési 
pereknek vége soha sem lesz. Engedjék meg azért a KK. 
és RR. a visszalépést, mert ez a legnagyobb elégtétel mind 
a sértőre, mind a sértettre nézve, és ez olyan eljárás, me
lyet minden civilizált nemzetnek erkölcsisége igényel: azért,, 
kérem, tartsuk meg a szerkezetet a mint van.
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Szepes megye követe Zsede'nyi Eduárd: Megvallom, 
hogy Tolna megye követének okoskodásával egyetértek. Bün
tetni nem lehet azt, kinek sértő szándékát közkeresetnél a 
vádló be nem bizonyíthatja, a ki pedig visszavonja szavait, 
annak sértő szándékát bebizonyítani nem lehet. — A t .  
KK. és RR. nagyobb elégtételnek tartják-e azt, ha valaki 
400 forintot fizet, vagy pedig ha nyilván visszavonja sza
vait ? — Azt tartom, senki sincsen közülünk, a ki azt 
mondaná, s polgártársainkról sem lehet feltenni, hogy valaki 
inkább pénzt vegyen el, mintsem a visszavonással elégedjék 
m eg; mert ez becsületes embernek lelkületével össze nem 
fér. Én azt mondom, hogy polgártársaink becsületérzése 
ellen vétenénk, ha azt mondanók ki, hogy a sértett fél a 
visszavonással nem elégedhetik meg, hanem hogy inkább a 
sértő fizessen.

Elv ők: Szepes és Tolna megyének követei a tiszta 
észnek postulatumát hozzák fel; én is magamra nézve azt 
tartom, ám rágalmazzon engem akárki, a hogy tetszik; de 
mégis ez úton, közönségesen véve a dolgot, messze megyünk, 
és ily okoskodás szerint igen nagy részét ezen büntető
törvénykönyvnek ki lehet hagyni. Bizton elmondhatjuk: 
»Calunmiare audacter, semper aliquid haeret«. Már, kérem 
alázatosan, itt nekünk közönséges emberek számára kell 
törvényt hoznunk, s nem philosophusoknak vagy gavallérok
nak, hanem mindennemű embereknek; mert az emberek 
legnagyobb része ezen utolsó osztályhoz tartozik. Méltóztas- 
sanak megengedni! épen most combináltam a §-okat; meg
vallom, én nem voltam azon vélekedés mellett, mint Pest 
megye követe; de ha azon különbség a rágalom és becsület- 
sértés közt a visszavonásra nézve csakugyan létezik, úgy 
a  270. §-t is meg kell változtatni, mely így szól: »a fen
tebbi 266., 267., 268. és 269. §-ok rendelete szerint lészen 
megítélendő az is, a ki más ellen valamely ahhoz intézett 
magániratban oly kifejezésekkel él, melyek a fentebbiek 
szerint rágalmazóknak vagy becsületsértőknek tekinten
dők«. — Ezen §-ból kitetszik, hogy a 269. §-ban nem csak 
a  becsületsértésről, hanem a rágalmakról is van szó, és ez
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még inkább megerősít előbbi véleményemben; minélfogva- 
én azt tartom, hogy ha a te tt után az engedelemkérés 
hamarjában megtörténik, úgy ám legyen! de midőn százak 
előtt megsértett valaki, s később kér engedelmet, és talán 
nem is azok előtt, kik előtt megsértett, — ez esetben nem 
lehet neki büntetlenül maradni. Azt is hallottam mondatni, 
hogy a 600 forint semmi; ■— igaz, hogy némelyre nézve nem 
igen terhes; de más emberre nézve ismét nem semmi, mert 
nem jól esik neki, ha fizet, s különben is polgári társaságban 
a bírónak ítélete is ér valamit; s ha engem a bíró ártat
lannak mondott, és a sértőt elmarasztalta, nem azt a néhány 
forintot tekintem, hanem az ítélet kimondása az, mi engem 
kielégít.

Vas megye követe Békássy Imre: Ha azok szerint, 
miket Szepes és Tolna érdemes követei felhoztak, a sértett 
félnek elégtétel adatnék, — és arra nézve a visszavonás 
elégséges volna is, azt kérdem: hát a perbeli költségeket 
ki viselendi? — méltó-e, hogy a Il-ik rész 367. §-a szerint 
eljárt hatóság pénztára terheltessék a becsületsértő vissza
vonása és a törvényeket kijátszani kívánó rósz szándék 
által? — Én úgy tartom, már csak ezen tekintetből sem 
okozhat a közkereset elkezdése után való visszavonás bün
tetlenséget.

Tolna megye követe Bezere'dy István: Ismét azt állí
tom, hogy a rágalmat a becsületsértéssel nem kell össze
zavarni ; rágalom esetében, azaz: mikor valamely elhatáro
zott bűntett vagy erkölcstelenség van méltatlanul reám fogva, 
az kell nekem, hogy a biró ártatlannak mondjon, nem pedig 
a visszavonás; de a becsületsértő kifejezésekre nézve nem 
mondhat a bíró ártatlannak, s p. o. nem hozhat ilyen íté
letet : »Az, hogy A. oktondi volna, be nem bizonyíttatván, 
A.-nak okossága ezentúlra is bíróiképen megállapíttatik.« — 
A bíró által kimondandó ártatlanság tehát csak a rága
lomra való, p. o. ha azt mondja valaki a másikról, hogy 
lopott, zsarolt, vagy hűtlen volt, vagy nem tudom mit még 
ez esetben a bíró kimondhatja, hogy nem lopott stb., és
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senki sem mondja, hogy itt a visszavonásnak helye van. 
Azért, könyörgök, ne méltóztassanak változást tenni. A rá
galomra rósz mód a visszavonás; mert ha azt mondja valaki: 
»te loptál«, és azután visszavonja, az semmi még, s engem 
ki nem elégít, itt hírói Ítélet kell; de ha azt mondják vala
kinek, hogy p. o. szamár, vagy gazember, s más ilyen ártat
lanságokat, miért ne lehetne azt visszavonni ? — Excellentiád 
azt mondotta, »Calumniare audacter, semper aliquid haeret« ; 
de ezt a törvényhozás nem mondja az által, hogy a vissza
vonás a büntetéstől felmenti; mert a visszavonás már magá
ban legnagyobb büntetés. — A 270. §. is tökéletesen jól 
áll, mert a becsületsértés és a rágalom meg vannak külön
böztetve azon §. szerint.

Borsod megye követe Szemere Bertalan: Vannak a 
bűnöknek oly nemei, melyeket a törvényhozó nem tud oly 
világosan meghatározni, hogy sokat ne kelljen bíznia a bíró 
kényére; az ilyen bűnökre nézve szeret a törvényhozó úgy 
rendelkezni, hogy a felek közt a bírói kény közbejötté előtt 
megtörténhessék a kiegyenlítés, a kiengesztelődés, ha t. i. a 
bűntett természete ezt megengedi. Ilyen bűn, s a választmány 
is ilyennek tartotta a becsületsértést, mit bizonyít az, hogy 
a 268. §-ban nem határozta, mert nem határozhatta meg 
élesen, hanem csak azt mondá: »melyek közvélemény szerint 
becsületsértőknek tekintetnek«. És én innét magyarázom 
meg azt, miért engedtetik itt annyi idő a felek kiengeszte- 
lődésére? t. i. mert a bírónak itten oly tágas tér van adva, 
hogy úgyszólván maga hozza a törvényt, mely szerint Ítélni 
fog. Általában véve nem tanácsos, lélektani okoknál fogva 
sem tanácsos, a veszekedésből s társas életben szükségképen 
gyakran előforduló súrlódásokból származni szokott becsület- 
sértésekre végül nagy büntetést szabni, részint mert a 
társas élet kölcsönös sérelmet kíván, részint mert ha az 
efféle büntetés vagy olyan, mely a kereső félnek hasznot 
ád, vagy olyan, mely boszúságát ingerli, a perlők számát 
igen megszaporítják; azért nem volnék én barátja itten 
nagyobb pénzbírságnak, azért nem egyezném meg a rabság- 
büntetésben, mire Szepes megye figyelmeztető a Rít.-et, a



280 ORSZÁGOS ÜLÉSEK.

boszú annál könnyebben felforr, minél bizonyosabb s teljesebb 
kielégítést reményi. Tudjuk, miképen eddig hiányos, vagy 
alig volt becsületsértés ellen törvényünk, s az elégtételnek 
hosszú útja még használhatlanabbá tette a törvényt; azon
ban a társaságos élet mégsem volt valami szenvedő állapot
ban, s e hiány érzetének szüksége párviadalokban nem 
ütötte ki magát; és azért, mivel törvény úgy szólván nem 
volt, visszaélés sem volt sok. Azonban most másképen állana 
a dolog; a törvény most világos, s az embereknek igen 
szemeikbe ötlik, hogy e mellett hogyan lehet könnyen ki
játszani a büntetést? Ez oknál fogva én, bár a törvény 
általános értelmét helyeslem, azok által azonban, a miket 
hallék, mélyebb vizsgálatra ébresztetvén, a büntetlen vissza- 
vonhatásra nézve a lépcsőzetet e 269. §-ban hiányosnak 
látom, s azon igazíttatni kívánnék; mert e szerint a becsü
letsértés visszavonható közkereset előtt is, után is, csak az 
ítélet után nem; de ha közkereset után, épen talán az Ítélet 
előtti napon vonja vissza szavait a sértő, az ilyen vissza
vonásban nem világos-e a kijátszó szándék? s nem tarto
zik-e méltán ilyenkor a költségek megtérítésével? A tör
vény csak a szándéktalan sértésnek kedvezhet, és csak azon 
visszavonásnak, mely a megbánásnak szülöttje; s honnét 
ítélhetni ezt meg ? — onnét: ha a sértő a lehető legrövi
debb idő alatt visszavonja sértő szavait, mihelyt ideje volt 
cselekedetét meggondolnia. — A törvény philosophiáját így 
értvén, e szerint én a büntetlen visszavonhatásra nézve az 
elválasztó vonalt nem itélet-utánra tenném, hanem azt mon
danám, hogy annak a közkereset előtt lehet helye, utána 
csak, ha benne a sértett fél megegyezik.

Bács megye követe Zakó István: Vas megye követének 
indítványát pártolom. Tolna megye követének azt felelem: 
hogy a rágalom- és becsületsértésre általa felhozott különb
ség nem áll; mert akkor a 267. §. itt nem volna. (Maradjon!)

Elnök: A többség a mellett van, hogy: maradjon; 
s ha nem tetszik többnek szólani, megmarad.

Ezzel az ülés eloszlott.
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89. Országos ü lés.

1843. évi szeptember hó 6-án.

Országbírói itélömester ZarTca János olvassa a büntető
törvénykönyv I-ső részének 28-ik fejezetét, a 283. §-tól a 
362-ig minden megjegyzés nélkül.

A 362. §-ra nézve:

Torna megye lcövete Komjáthy Sámuel: Erre nézve 
küldőim úgy vélekednek, bogy mivel a hamispénzkiadó nem 
annyira a kincstárt, mint a magános embert károsítja meg, 
annálfogva az általa fizetett büntetési summa nem csak a 
királyi kincstárt, hanem a magános embert is illesse.

Uug megye lcövete Horváth Simon: Azt óhajtóm, 
hogy a közkeresetnek is legyen helye.

Olvastatnak a következő §-ok a 369. §-ig.

A 369. §-ra nézve:

Turócz megye hövete liokoirszlcy Adolf: Az látszik 
nekem, hogy a levelek iránt nincs elegendő biztosítás; mert 
sokszor a levelek kandiságból is felnyittatnak, nem csak 
haszonkeresésből, és ilyen módon titkok nyomára lehet 
akadni: azért e végett is rendelést kellene tenni, mert a 
titkokat is nem igen szabad felfedezni.

Olvastatnak a következő §-ok a 395-ig.
A 395. §-ra nézve:

Zemplén megye lcövete Dráveczlcy Alajos: A nádasok 
felgyújtásáról hozott törvényczikkre nézve figyelmet érdemel 
az, hogy hol a nádasok mértföldekre terjednek, s egészen 
nem is szoktak elhasználtatni, a mennyiben ily nádasok s 
körülöttük fekvő rétségek s úgynevezett fenekek tavaszkor 
meggyújtatván, kiégetéssel tisztíttatnak s tétetnek jövendőre
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haszonvehetőkké, nehogy az ekképen leégetett nádasok miatt 
valaki kárt követelhessen, czélszerű lenne beigtatni, hogy 
tavaszkor, József napjától kezdve, a nádasokat és réteket 
meggyüjtó ellen keresetnek nincs helye.

Trencsén város követe Bakos József: Ebből a 395. 
§-ból, melyben t. i. erdőknek, nádasoknak, gabonának, szal
mának stb. felgyújtása büntetéséről van szó, a hidakat, 
hajókat s egyes különálló termékeny fákat kifelejtve s ki
hagyatva látom. — A tapasztalás tanúsítja, miszerint az 
emberi gonoszság vagy roszakarat nem csak kisebb, hanem 
a nagyobb költségekkel felépített, nagy folyókon keresztül 
vezető és a mindennapi közlekedésre, kereskedésre, katonai 
átszállításra nélkülözhetlen hidakat is felgyújthatja; miután 
eddig ezen büntetőrendszerben az előttem oly nagy tekintetű 
réteknek közmegfenyítéséről semmi nyomdokot nem lelek, 
azért ezen §-ban küldőim részéről is a hidakat, hajókat s 
egyes elkülönözött fákat világosan érintetni és belététetni 
kivánom; a minek kegyes pártolását mind excellentiádnak, 
úgy a t. KK.-nak és RR.-nek alázatosan ajánlom.

Elnök: A  hajókra és hajós malmokra nézve van a 
390. §-ban rendelkezés, de a hidakra nincsen; az pedig 
csakugyan nagyon szükséges, hogy arra is büntetést szab
junk ; mert nagyon sokszor megtörténik az ilyen gyújtás. 
A mi az egyes fákat illeti: azok a mezei gazdasági szabá
lyok alatt foglaltatnak.

Arad megye követe Török Gábor: A hidakat középü
letnek tekintem; arra pedig 12 év van szabva.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: A hidakra 
nézve elkövetett gyújtás a rendőrségi czikkben foglaltatik; 
én azt oda tartozónak vélem, hol az oszlopok megrontásáról 
van szó.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: A 390. §. így 
szól: »A hajóknak, a hajón álló malmoknak szándékos fel"



BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 283

gyújtása a 383. s illetőleg 385. vagy 389. §. rendelése szerint 
büntettetik.« I t t  a hidakat is beléértjük.

Arad megye követe Török Gábor: A 384. §-ban nem 
mondanám: »középület«; mert vannak olyan közmunkálatok 
is, melyek egyenesen nem épültek ugyan, például valamely 
zúgó, de azért közmunkával készíttetnek; e helyett azt 
tenném: »a ki valamely középítményt, habár abban senki 
sem lakott is«; — a középítményben a zúgó és hid is ben- 
foglal tátik.

Elnök: Azt tartom, az imputatio egy, akárminő épü
letről van a szó; én úgy tenném: »a ki valamely középít
ményt szándékosan felgyújt,«. — Ezen hozzáadást: »habár 
abban senki sem lakott is« — nem látom szükségesnek.

Tolna megye követe Bezerédy István: A mi illeti a 
középületet: az nagyobb tekintet alá jön, mint a magán
épület ; ha középület gyújtátik meg, a gyújtás úgy büntet
tetik, mint legnagyobb fokozatú; úgyszinte ha lakházat 
gyújt fel valaki, legnagyobb beszámítást érdemel, mert abban 
emberélet veszélyeztetik. — A mi a hidakat illeti: nem 
csak hidak vannak, hanem más efféle tárgyak, melyeket 
fel lehet gyújtani; de a választmány azt gondolta, hogy 
ilyen eseteket a kártételek közé kell sorozni; mert akármi
féle kárt tett valaki másnak, hát az mind a büntetőtörvénybe 
jöjjön? ez nem lehet; például: ha valaki másnak jószágát 
elrontja, az nem büntető-, hanem kárkövetelő-perre tartozik; 
hacsak olyan bűntettre nem megy által, melyre itt büntetés 
rendeltetik. Ha a hid olyan helyen áll, hol lakházak is 
léteznek, melyek róla könnyen meggyuladhatnak, akkor 
az eset általmegy a 386. §-ba, mely azt mondja: »a ki 
nem ugyan házat- vagy egyéb épületet, hanem háznak vagy 
épületnek közelében felevő bármi más tárgyakat szándékosan 
s oly czélzattal gyújtott meg, hogy a tűzveszély valami 
házra vagy épületre is elterjedjen, úgy büntettetik, mintha 
lüizat vagy épületet közvetlen gyújtott volna meg«; de a 
hol semmi ház, semmi emberélet nem veszélyeztetik, ott 
csak kártétel a hidgyújtás és kárperrel kell keresni, bűn-
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tettbe pedig nem megy á lta l; mert lia minden kárt, melyet 
valaki másnak jószágában tesz, büntetőperrel akarnánk meg- 
boszúlni, akkor a kárkövetelő-per megszűnnék; például: ha 
valaki másnak kocsiját meggyújtja, az csak kár, és nem 
bűntett.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: Ha abból me
gyek ki, hogy a gyújtogatás criminalitas: úgy el nem fogad
hatom Tolna érdemes követének nézetét. Azon argumentum 
ugyanis, melyet Tolna érdemes követe felhozott, a 390. §-ra 
is áll; mert ha közpénztárból épült s 20 vagy 30 ezer 
forintba került hidat elégettek, s ha ezen tettet kárpótlásra 
lehet utasítani, ezen elvvel a 390. §. is ellenkezik; mert a 
hajó szinte privát emberé, valamint a lakház is, és akkor 
a hajó vagy ház felgyújtása szinte privát kárkereset alá 
tartozik'; de épen azért, mivel a gyújtogatás már magában 
bűntett, tehát a hidak gyújtóira nézve is büntetést szabatni 
kívánok.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Azt gondolom, 
a gyújtogatás characteristicája az, hogy abból olyan vesze
delem következik, melyet az emberi ész kiszámítani nem 
képes, — olyan gyújtogatás, melyből olyan kár eredhet, 
melyet nem lehet előre látni s kiszámítani; tartozik-e a 
criminalitas alá, például, ha valaki lakházat gyújt fel, nem 
tudja, ha emberélet nem veszélyeztetik-e általa? nem tudja, 
mennyi ház fog elégni? más valami épület nem fog-e meg- 
gyuladni? így ha valaki olyan tárgyat gyújt meg, melyből 
hogy a lángok elterjedjenek, félni lehet, az már bűntett; — 
de olyan esetek, melyeket Tolna megye érdemes követe 
mondott, ha p. o. valakinek kocsiját az országúton meg
gyújtják, melyről a lángok nem terjedhetnek el, ez crimi
nalitas alá nem tartozik. — E nézetből menve ki, azt hiszem, 
hogy a hid-felgyújtás is, miután a hid viz felett van, olyan 
gyújtás, melyről a tűz el nem terjedhet; de ha a hid olyan 
helyen van, hogy a lángok elterjedhetnek, már akkor cri
minalitas alá tartozik. A mi a hajót illeti: azon emberek 
szoktak lenni; mert ha a hajó víz közepén van, ember
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nélkül nem leket; ha pedig kihúzatik a szárazra, magányosan 
szinte nem áll, hanem más tárgyakhoz közel, s többnyire 
őriztetik is : tehát a gyújtásnak mennyire leendő elterjedését 
itt meghatározni nem lehet, sőt emberélet is veszélyeztetve 
van; annálfogva azt gondolom, hogy e tekintetben a hid- 
gyújtás is benne foglaltatik ezen §-ban, akkor t. i., midőn 
a lángok elterjedéséből kiszámíthatlan veszedelem következ
hetnék.

Elnök: A  mondottakból az következik, hogy csak azt 
nevezhetjük gyújtásnak, ha vagy emberélet veszélyeztetik, 
vagy ha valaki nem Ítélhet arról, mennyire fog terjedni 
következése a tűznek? De ezen elvnél messzebb terjed az 
országos választmánynak a gyújtásra nézve felvett értelme
zése ; mert ha azon elv állana, a 380. §-t nem lehetne azzal 
megegyeztetni, mely t. i. így szól: »ha pedig sem ház, sem 
egyéb épület veszélyeztetve nem volt, a legnagyobb büntetés 
6 évi rabság leend«. Ezen §. tovább terjedne, mint az elv. 
Én tehát nem gondolom, hogy ez lett volna fundamentuma 
a hozandó törvénynek. Egyszerű a kérdés, melyet Trencsén 
városa követe előhozott; ha meggyújtatik egy 3000 forintba 
került, közmunkával épített s közhaszonra szolgáló hid, 
habár ház veszélyeztetve nincsen is, azon gyújtás büntetlenül 
maradjon-e és csak kárper indíttatkassék-e a gyújtó ellen? 
ezt nem értem. Megvallom, midőn az ember törvényeket 
hoz, mindig azon nemzetnek hozza azokat, melynek tagja; 
a hol sok hidak vannak, ott nagyobb büntetést kell szabni 
a hid-meggyújtókra; így, például Hollandiában, a hol sok 
töltések vannak, s az ország jóléte, sőt fenmaradása a gátak
tól függ, a töltésrontokra; mégis nálunk, midőn a köznépnek 
verítékével készült tárgy gyújtatik meg, az ne legyen bűntett, 
hanem csak kárperre tartozzék, melyben a cselekvőt semmi 
büntetés nem érheti? mert közönségesen az ily tettre vete- 
medőnek semmi értéke nincs, mely kárpótlásul szolgálhatna; 
a polgári perben Ítélő biró pedig csak nem fogja azt mon
dani : hogy a kártevő 10 évre tömlöczbe tétetik! Én, meg
vallom, becsülöm az elveket, de a mit jobbnak látok, azt 
teszem.
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Szabolcs megye követe Erős Lajos: Ha a Pest megye 
érdemes követe által felállított elvek állanának, akkor a 
gyújtogatásról szóló czikket csaknem egészen ki lehetne 
hagyni; más sok olyan eset van, például: ha valahol a nádas 
meggyújtatik, melyről a tűz tovább nem terjed: mégis 
gyújtogatási bűnnek vettük azt. — Azt tartom, a gyújto
gatás maga-magában bűn, s azért minden esetre büntetni 
kell, és csupán kárnak tekinteni nem lehet: véleményem 
szerint tehát Trencsén városa követének előadását' pártolom.

• • r

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Úgy vélekedem, 
hogy a hidakat is belé kell tenni ezen §-ba, és pedig a 
következő okoknál fogva: ha úgy állana, mint hallottam, 
hogy az ilyen tettet, p. o. hidgyújtást, tisztán csak privát 
kárkeresetre kellene utasítani: úgy a tett, a mi fődolog, 
büntetlen maradna; mert hogy magában áll-e az épület, 
vagy sem s minő károkat okozhat a gyújtogatás ? azt meg
ítélni a bírói beszámításnak feladása; de a bűn abban áll, 
hogy gyűjtatott. De, kérem alázatosan, magát a javaslóit 
törvényt véve is, hogy áll a dolog ? Azt mondja a 384. §.: 
»hasonlóid büntettetik az, a ki valamely középületet szán
dékosan felgyújtott, habár azon épületben senki sem lakott 
is«. Egy középület, legyen az raktár, legyen bármi más, 
de középület és a statusé, s ha felgyújtatik, bár ember 
nem lakik is benne, bár épületek körűié nincsenek, azért 
az, a ki elkövette a vétket, csak azért, mert az épület 
összehamvadt, 12 évre büntettetik. — Már a hidakra nézve 
hogy áll a kérdés ? A hid oly eszköz, mely a közlekedés 
rendszere fentartására megkivántatik; oly helyen áll, hol a 
kereskedés, a közlekedés megakadályoztatása által kiszámít- 
hatlan káros következések származhatnak, a közadministratio 
felakad, katonai mozgalmak nem történhetnek stb. Tehát 
az-e ebből a következés, hogy az elkövetett bűn privát kár
perre való? Már — kérem! —• így összezavarjuk a tettet a 
következéssel; mert a gyújtás már magában azon tett, mely 
büntetést húz maga után, — felfogásom szerint megboszú- 
landó; a következések pedig azok, melyek a bírót a bünte
tésnek alkalmazásában határozzák el, t. i. 12—8 — 6 vagy
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4 évi fogságra itéltessék-e P Vélekedésem szerint tehát a hid- 
gyújtást is tisztán ki kell tenni azon bűntettek sorai közé, 
melyek a nyilvános megboszúlást húzzák maguk után.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Tolna megye 
érdemes követének előadását nem úgy vettem, mintha a 
gyújtogatást minden büntetés alól ki akarná vonni; hanem 
én azt hiszem, az érdemes követ úrnak szándéka az volt, 
hogy az ilyen tettet a toldaléknak 39. §-ában előforduló 
büntetésre utalja, hol t. i. az ilyen kihágás a hatóság rend
őrségi felügyelése alá tartozónak rendeltetik: tehát ha a 
megye szükségesnek látja, büntetőszabályokat fog hozni. — 
A gyümölcsfák felgyújtása nem kisebb nyomatékú bűn te tt; 
mert a ki a gyümölcsfákat felgyújtja, 3-—4 évi fáradságnak 
sikerét veszi e l: azt is tehát úgy kell büntetni, mint azt, 
a ki a hidakat felgyújtja, s a megyék csupán rendőrségi 
tekintetből ez iránt lépéseket fognak tenni. — Tek. KK. 
és R E .! a különös politialis rendszabásokra kell bízni ezen 
tárgyat is. Vélekedésem szerint az országos választmánynak 
nem volt akarata, hogy ez büntetés nélkül maradjon, hanem 
azt gondolta, hogy johb lesz ezt megyei rendszabásokra 
bízni; mert többféle hidak vannak, és némelyek távol minden 
épületektől, némelyek a kereskedést sem akadályoztatják, s 
az egyik megyében nagyobb büntetést kell szabni az ilyen 
hidgyújtásokra, mint a másikban: tehát ismétlem, hogy ezt 
büntetés nélkül hagyni nem lehet ugyan, hanem a politialis 
codexbe kell általtenni.

Elnök: Akármely okos emberek is voltak a választ
mányban, de több szem többet lát, s én részemről ezt el
ismerve, Trencsén városa követe vélekedésének kénytelen 
vagyok magamat alája vetni; s meggyőződésem szerint abból 
az elvből kimenni nem lehet, a mit Szepes érdemes követe 
mondott. Megengedem, hogy sok esetben rendőrségi bünte
tésekre kell fenhagyni némely tárgyakat s hogy azokat talán 
a megyék helyzetéhez kell alkalmaztatni; de ez olyan bűn
tett, melyről azt tartom, hogy rendőrségi büntetés alá nem 
való. — Bihar megye érdemes követe hosszasabban előadta
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e részben nézeteit, miszerint nem helyesli, hogy egy, sok 
ezerekbe került, kereskedési tekintetben elkerülhetlen szük- 
ségű építmény megrontása oly büntetéssel bíintettessék, mely 
a rendőrségi kihágásokra van szabva. Ugyan mikor a 384. 
§-ban a középület felgyüjtására 10 év van szabva, hasonló 
középítmény, t. i. a hid fölgyüjtására azt mondjuk-e, hogy 
az rendőrségi büntetés alá való? Nekünk a törvényeket a 
körülállásokhoz kell szabni és arra nézve, a mi mindkét 
részről előadatott, úgy hiszem, el lehet mondani: »hanc 
veniam petimusque damusque vicissim«. Azért bátorkodom 
ismételni, hogy: több szem többet lát.

Trencsén megye követe Bachó Lajos: Szepes követétől 
hallottam, hogy az országos választmány nem akarta ezen 
bűntettet büntetlenül hagyni, de azt akarta, hogy a rendőr
ségi kihágások közé a 39. §. befoglaltassék, mely §. azt 
mondja, hogy a tűz- és vizveszélyeknek megakadályoztatására 
rendőrségi szabályokat hozzanak a megyék; hanem az ilyen 
kihágásokat legfelebb 600 forinttal lehet büntetni. Már, 
kérem alázatosan, hogy olyan esetet, ha például 20—30,000 
forint értékű hidat valaki meggyújt, csak rendőrségi kihá
gásokba lehessen foglalni, és az olyan ember, kinek talán 
10 krajczárnyi értéke sincsen, 600 forintban elmarasztaltat- 
ván, de azt rajta megvenni nem lehetvén, büntetlenül marad
jon, — ez nem volna összeegyeztethető a közigazsággal. — 
Egyébiránt a 385. §. tovább terjed, mint azon elv, melyet 
Pest megye érdemes követe előhozott; mert ott az monda
tik : »a ki valamely középületet felgyújtott, melyről a tűz
veszély el nem terjedhet, 10 évi rabság leend büntetése« stb. 
Tehát itt olyan építmény számíttatik be, hol a tűz elterje
désének esete nem volt és az mégis 10 évi rabsággal büntet
tetek : tehát olyan középítménynek, mint a hid, felgyújtása 
szinte criminalis büntetés alá való.

Tolna megye követe Bezerédy István: Szomorú volna, 
ha talán egy vagy más tárgyról vélekedésünket előadván, 
azok, kik a választmányban munkálkodtak, azon megrovást 
vonhatják magukra, melyet excellentiád mondott: azért, ha
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egy vagy más tárgyról különböző a vélemény, nem tudom, 
hogy lehet következtetni, hogy valamely munkálat infallibilis 
legyen; ezt nem követelhetjük s ez oly argumentum, melylyel 
indirecte lehet gyűlöletessé tenni azt, a mi ellen más argu
mentum nem találkozik. — Úgy gondolom, hogy büntetlen
ségről senki sem szólott; meg kell ugyan büntetni a gyúj
togatást, de figyelmeztetem a t. KK.-at és KdJ.-et, mit 
mondott az 1840-iki országgyűlésnek 9-ik czikke, midőn a 
mezei rendőrséget alkotta: »Ezen törvény rendelése edd 
esnek a kertekben, szőlőkben, vasutakon, hidakon, kőszén- 
bányákban stb. — elkövetett károsítások.« A hidakat is 
ezen czikk a mezei rendőrségbe foglalta s mi különbség 
vagyon a között, ha a hid oszlopait összedöntöm, vagy ha 
a hidat fölgyújtom ? amazzal szinte azon kárt teszem, mint 
a tűzzel, t. i. elzárom a közlekedést, sőt nagyobb kárt teszek 
vele, mert tűz esetében a hid oszlopai nem égnek le víz
fenékig, mivel a víz ellentáll; ha pedig száraz a hid alja, 
a nélkül is által lehet menni. — így az 1836. országgyűlés 
a hidaknál nem csekélyebb tekintetű vasutakon tett rontá
sokat nem eriminalis, hanem civilis per útján rendeli helyre
hozatni. A mezei rendőrségről szóló czikk tehát az ilyen 
károkat a maga körébe vonja; ha most azokat a büntető- 
törvénybe igtatjuk, váljon melyik törvény fog állani? vagy 
hát minden kártétel a büntetőtörvényhez fog tartozni? pél
dául: ha valakinek marháját elrontom, az is bűntett? ha 
valakinek kapuját, kerítését összevagdalom, az is bűntett? 
A hidra nézve szinte áll ez s én azt látom, hogy ha a 
hidaknak meggyújtását is beléteszszük, a kárpernek elvét 
elrontjuk és összezavarjuk a büntetőeljárást a mezei rendőr
séggel és magános kárperrel; és mi könnyebb a lakosokra 
nézve ? a damni per! — mert a büntetőperben meg kell 
mutatni a rósz szándékot, holott amott csak a tettet, mely 
által kár okoztatott; s így a kárper könnyebb a kárvallott
nak is, s ha ez esetet a büntetőtörvény alá vetjük, a kár 
megtérítését hosszabb útra bocsátjuk. — Miután hát az 
1836-iki és 1840-iki országgyűlés rendelkezett ezen tárgy
ról, a deputatio azt tartotta, hogy ő küldőinek szándékával 
összeütközőleg cselekedett volna, ha a hidak fölgyújtását is

1843-iki javaslatok. III. k. 19
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a bűntettek közé sorolja; vélekedésem szerint ez nem egyez
hetik meg a criminalitas ideájával: azért kívánom, maradjon 
meg a szerkezet s a hidak ne vétessenek helé.

Elnök’: Az igaz, szorgalmas munkálat volt a codex, 
s én csak azt mondottam, hogy mikor a deputatiónak mun
káját országgyűlésen fölvettük, töbh szem, többet l á t ; s az 
is tagadhatatlan, hogy az olyan munkát, melyet az ember 
maga készített, jobban szereti, minthogy hosszasabban gon
dolkozott róla. — (Beöthy Ödön felkiált: »Úgy van! Min
denki a maga fiát legjobban szereti.)

Temes megye követe Vukovics Szábbás: Csalhatatlan
nak nem tartok semmit, miszerint benne tévedés ne lehetne; 
s noha a büntetőrendszert olyan jelesnek tartom, hogy ab
ban valósággal kevés hiány van: mégis azt hiszem, annál 
tökéletesebb lesz, ha ezen kevés hibáját is kiszedjük belőle. 
Azért, megvallom, nem helyeselhetem, ha találkoznék valaki, 
a ki minden áron a választmány munkáját meg akarná 
tartani. A mi illeti a kérdést: szerettem volna, ha Szepes 
megye érdemes követe okokkal támogatta volna azon állí
tást, miszerint Bihar megye követe által előszámlált követ
kezményeit a hidak fölgyújtásának egy párhuzamba helyezte 
a gyümölcsfák fölgyújtásával; már, t. KK. és RR., ha meg
fontoljuk a tárgyat, át kell látnunk, hogy mily különbség 
van a közt, ha valaki a közlekedéstől egész községeket meg
foszt, s a között, ha a gyümölcsfákat elégeti; mert ha valaki 
ezt teszi, megvallom, abban rendszerint csak pajkosságot 
teszünk föl; ellenben ellenségeskedésnek szüleménye, ha va
laki hidakat gyújt föl, az egész közönségnek rovására; azt 
tartom, hogy ily te tt criminalitas s pedig olyan, a melynél 
nagyobbat elkövetni sem lehet. A  mit Tolna megye érdemes 
követe állított, hogy ezen kihágások a rendőrségi törvény 
alá tartoznak, azt által nem láthatom, minthogy ott már 
benn van, hogy minden criminalitas kivétetik, a mennyire 
tudniillik criminalitas követtetett e l; a hol pedig hidak 
említtetnek, mást értenem nem lehet, mint íizon esetet, ha 
a pásztorok tüzet raknak, ők akkor a rendőrségi törvény
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alá esnek; de midőn valaki szándékosan a hidat fölgyújtja, 
az ilyen gonosztevő nem érdemelhet más beszámítást, mint 
Bihar érdemes követe mondotta, mint az, a ki középületet 
gyújt föl.

Nógrád megye követe Kubinyi Ferencz: A mi a mun
kát illeti, azt kimerítő munkának tartom; de mégis emberek 
készítették s ezért kimaradhatott belőle valami; s ilyen a 
fölhozott tárgy is; azt tartom, t. KK. és BJEL, hogy ha a 
toldalékban, mely a rendőrségi kihágásokról szól, a karfákra 
nézve 100 forint büntetés szahatott, következetlenségbe es
nénk, ha most a hidakról nem rendelkeznénk; és akkor 
fogunk következetesek lenni, ha a munkában említést kívá
nunk tenni a hidakról i s ; mert a hidgyújtók nem csak 
egyesekre, hanem a statusra is kiszámítliatlan kárt okoznak. 
Én tehát elfogadom Trencsén városa indítványát. Egyéb
iránt, miután küldőim nem látnak arányt a lopásra és gyúj
togatásra szabott büntetés között, annálfogva kivánnám a 
gyújtásra szabott büntetést szaporíttatni; mert nagyobbak 
a károk, melyek a gyújtogatásból következnek, és sokkal 
szomorúbbak annak következései, mint a lopáséi. Tehát 
még egyszer ismétlem: nagyobb büntetés szabassék a gyúj
togatásra, minthogy a lopás és gyújtogatás közt arány 
nincsen.

VerÖcze megye követe Szállóigék Lajos: A gyújtoga- 
tási bűntett büntetését úgy fogom fel, hogy az azért bün- 
tettetik, mert rósz szándékkal követtetik e l: tehát nem 
mindig azért, hogy kárt okozott; ha valaki hidat meggyújt, 
és ezért kárperbe idéztetik: akkor, ha semmi vagyona nin
csen, semmikép sem fog lakolni, és sem kárpótlás nem lehet 
azért, hogy kárt okozott, sem elégtétel azért, hogy a köz
bátorságot veszélyeztette. A mi pedig azt illeti, hogy azért 
büntettetik a gyújtogatás bűntette, mert az által számnél
küli és emberi ész által kiszámíthatlan kár okoztatbatik, — 
ez nem elv, hanem csak arra szolgál, hogy fokozat legyen 
az imputatióban. Ennek következtében Bihar megye indít
ványát pártolom.

19*
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Borsod megye követe Szemere Bertalan: Mennyiben 
áll a gyújtogatás bűnének Pest követe által előadott értel
mezése, azt nem akarom fejtegetni; részemről minden szán
dékos gyújtást bűnnek s büntetendőnek tartok, kivált és 
különösebben, ha közköltségen épült építmény gyújtatik 
meg, — mind. azért, mivel ha a tulajdonok köztieket tenni 
különbséget, a status-tulajdont magasb becsűnek tekintem, 
azon okból, mert közértékből veszi eredetét; mind azért, 
mivel — Bihar követének megjegyzése szerint — p. o. a 
hidak meggyújtása a közlekedés meggátlása által felszámít- 
hatlan károkat okozhat. — Véleményem szerint itt csak 
az a kérdés: váljon a hidaknak kihagyása által a bűnnek 
egy külön neme fogna-e kimaradni ? és másrészről, ha a 
hidak megemlíttetnek, akkor nem kell-e még számtalan 
részletekbe bocsátkoznunk ? Az a kérdés továbbá: hogy 
ha a hidaknak megemlítése szükségesnek találtatik, hol 
álland az helyén, a 384. §-ban-e, Arad követe szerint, 
vagy a 390. §-ban, miként azt Pozsony követe javasolja ? — 
Én a 383., 384. s 385. §-okból úgy látom, hogy a lakházat, 
melyben a törvényhozó mindig emberi életet képzel, és a 
középületet, ha abban nem lakik is, de lakhatnék ember, 
egy categoriába teszi, s e kettőnek felgyüjtójára egyenlő 
büntetést szab; de nem lehet ezekkel egy categoriába tenni 
a hidakat, zsilipeket s más olyan középítményeket, melyek 
lakásul nem szolgálhatnak, és így bennök emberélet nem 
veszélyeztethetik. Miután, ha Arad javaslata szerint a 384. 
§-ban a szó »középületet« ezzel: »középítményt« cseréltetnék 
fel, azon czélból, hogy a hidak, zsilipek stb. is alatta értes
senek, miután minden efféle felcserélés a törvény philoso- 
phiáját zavarná meg, s ennek folytában a 385. §-t is módo
sítani kellene: éh e javaslathoz nem járulhatok, hanem a 
390. §-ba vélném e szavakat igtatandóknak: »hidaknak s- 
lakásul nem szolgálható más középítményeknek«. Ekkor 
tisztán lesz tartva és megkülönböztetve a törvény philoso- 
phiája, midőn gyújtói a lakháznak s a középületeknek, melyek 
lakásul is szolgálhatnák, egyenlően bűn tettetnek; ellenben 
gyújtói az olyan középítményeknek, melyek lakásul nem 
szolgálhatnak ugyan, de mivel köznek használók és mivel



Iil'NTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 2 9 3

a  status tulajdonai, ez oknál fogva nagyobb beszámítást 
követelnek, ezek nem fognak szigorúan fenyíttetni, mint 
amazok, de mégis szigorúbban, mint ki szénát, szalmát, egy 
szóval lakházon kivül valamely magánosnak egyéb vagyonát 
gyújtja fel.

Somogy megye követe Somssich Pál : Megvallom, hogy 
azon definitio, melyet Pest megye érdemes követe a gyújto
gatásról előadott, nem áll; mert ha állana, akkor igen sok 
gyújtogatás lenne, melyet criminalitas alá vonni nem lehetne. 
Ugyanis azt mondotta az érdemes követ úr, hogy a gyújto
gatás csak annyiban criminalitas, mennyiben általa fel nem 
számítható károk támadhatnak, és ezt alkalmazza a hidakra 
is, és azt mondja, hogy a hidakat felgyújtani nem crimi- 
nalitás, mert abból veszély nem származik, hanem a hidak 
csak elégnek; — ha ez állana, akkor a magokban álló 
épületek felgyújtása megbüntetését szinte ki kellene hagy
nunk a törvénykönyvből, és csak a kárpótlási perre lennének 
utalandók; de, kérem alázatosan, nem csak ily forma gyújto
gatásokat, hanem a lopásokat is ki kellene küszöbölni a 
criminalitásból; mert ott is meghatároztatott az, hogy a 
lopás magában bűn, akár egy forint, akár száz lopassék 
e l ; azt hiszem, hogy a szándékos gyiijtogatás criminalitas, 
és azért criminaliter kell büntetni. — Mit Szepes érdemes 
követe mondott, hogy ilyen csekélységek politialis rendszabás 
alá valók: erre nézve nem tagadom, hogy a bűntettben 
lehetnek oly kicsiségek, melyek criminalitas alá nem tar
toznak ; de igen jól fogta fel Bihar érdemes követe a dolgot, 
hogy t. i. a hidak is középítmények, és felgyújtójuk kiszá- 
míthatlan károkat okoz: azért a hidakat a politialis rend
szabások alól kivenni óhajtóm. A mit pedig Tolna megye 
követe mondott, hogy ha valaki elfürészeli és rontja a 
kerítést, az még sem bűntett, — arra azt felelem: fűrészelni 
magában nem bűntett; de gyújtani már magában bűntett.

Békés megye követe báró Wenkheim B éla: Hivatkozás 
történt a mezei rendőrségi törvényekre; azt hiszem, hogy 
azokban a fenforgó kérdés iránt provisio nem történt; s
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én is részemről a hidakat középítménynek tekintem, és 
pedig olyanoknak, melyeknek meggyújtása által nagyobb 
kárt lebet okozni, mint más építmény meggyújtása á lta l; 
és miután a hidakat a szegény adózó nép szokta építeni, 
már ezen tekintetből is a hidakat a törvénybe kivánom 
a malmok előtt.

Komárom megye követe PázmáncLy Dénes: Megvallom, 
bármennyire tisztelem is a választmány munkálatát, de azt 
tökéletesnek nem tartom ; alapelvében ugyan ezen munkát 
elfogadom, de alkalmazásában nem mindenkor; mert ha jó 
is az alapelv, alkalmazására nézve mégis marad fenn teendő. 
Pest megye követe elvéből indulok ki, a ki a hid-fölgyúj- 
tást nem tekinti oly bűntettnek, melyből a származott kárt 
kiszámítani ne lehetne; már én kérdem Pest megye követét: 
akkor, ha a hidat fölgyújtják, kiszámíthatjuk-e az onnét 
származó kárt? az által egészen meg lesz akasztva a köz
lekedés, hogyha p. o. gabona van a hídon túl, melyet be 
kellene hordani, kiszámíthatni-e azon kárt, melyet a tulaj
donos szenvedni fog, lia szénámat, gabonámat, azért, hogy 
annak idejében a bid lerombolása miatt be nem liordat- 
hattarn, a víz elviszi stb. ? — az ilyen károkat kiszámítani 
lehetetlen: azért kivánom a hidakat is beléigtatni; de azért 
is, mert azokat középítményeknek tekintem. Ha a hidak 
nem volnának benne s a t. KK. és RR. nem kívánnák belé- 
té tetn i: már én, a 384. §. értelmében is, mint biró, lelki
ismeretem szerint, a hidak fölgyújtóit büntetném; de hogy 
annál világosabb legyen, a 390. §-ba a  hidakat is betétetni 
kivánom, ilyformán: »a hajóknak, hajón álló malmoknak és 
hidaknak fölgyújtása« stb.; mert hogy mi különbség van 
a között, ha valaki hajót gyújt föl és hajón álló malmot 
tétetni vagy pedig hidat — meg nem foghatom.

Bihar megye követe Beöthy Ódon: Minél tovább vi- 
tattatik a tárgy, annál inkább meggyőződöm arról, hogy a 
gyújtogatás mindenkor criminalitas, és a kár, mely abból 
következik, nem határozza el a bűn mivoltát; például egy 
csoportnak eszébe jut reátörni házamra, összerombolja az t:
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a törvény az ilyen esetet nem veszi bűntettnek s az ilyen 
erőszakosság után a kárpótlásnak van helye; ellenben meg
történik, hogy a tűz által oly nagy kár nem okoztatik, mint 
ama rablás által, például csak teteje ég le a háznak: mégis 
az nem fog egyéb lenni, mint bűntett, tagadhatlan jeléül, 
hogy a bűntett mivolta nem függ az általa okozott kártól. 
A mi pedig a választmány munkáját illeti: megvallom, nem 
mintha ezen munkában sok tökéletest nem látnék, de mégis 
ismerjük meg, hogy alkalmazásában hiány lehet, s midőn 
olyan ember teszi észrevételét ellene, kinek a tárgy belsejébe 
mély belátása van, s midőn az nem átallotta visszahúzni 
előbbi véleményét, mégis valaminek kell lenni a dologban; 
mert mindeneket egyszerre belátni lehetetlenség. Emberek 
alkották e munkát; hogy bajos benne változást tenni, azt 
a tapasztalás tanúsítja; de nem látom által, miért ne lehetne 
egy kis hasznos módosítást tenni abban, a nélkül, hogy azzal 
ezen igen szép munkának ártsunk ? és valóban érdekünkben 
is áll, hogy ne keresztülfutva vizsgáljuk a munkát, hanem 
legalább csekély észrevételeket a tárgyhoz előadni szabad 
legyen. — Vélekedésem szerint azzal, mit Borsod megye 
érdemes követe mondott, elég lesz téve, hogyha ezen esetet 
nem a rendőrségi, hanem a criminalis törvények körébe 
utasítjuk.

Pest megye Jcövete Szentkirályi Móricz: Én a munkát 
olyannak tartom, mely nem tökéletes, valamint semmi emberi 
mű tökéletes nem lehet, — az ember idővel, ha nem halad, 
bizonyosan tökéletlen m arad; de ezen hitem mellett is kény
telen vagyok kinyilatkoztatni, t. KK. és RR., hogy engem 
kellemetlenül illetett azon argumentum, hogy mi, kik védel
mezzük a szerkezetet, csak azért védelmezzük azt, mert az 
olyan mű, melyhez nyúlni nem szabad; sőt azt gondolom, 
hogy egyik is, másik is közülünk változást javaslóit; én is 
változást indítványoztam; az nem tetszett excellentiádnak, 
nem tetszett Bihar megye követének, nem tetszett a több
ségnek s elvettettek a ttó l; most mások proponáltak válto
zást, az nekem nem tetszik s most ellenem vannak a t. KK. 
és RR. s oly okoskodást kell az iránt hallanunk, mintha
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azok, kik bevégzék a munkát, csak azért harczolnának oly 
nagyon mellette, mert szentségtörésnek tartanák a változást. 
Ezt előre kellett bocsátanom, mert azon argumentum a 
dolgot magát nem érdekli, hanem érdekli a személyeket; 
a személyek pedig, kiket érdekel, nem felelhetnének, hacsak 
élesebben nem, mintsem a tanácskozás modorával összeférhető 
volna. Mi magát a dolgot illeti, először is az ellenvetésekre 
kívánok felelni, nevezetesen arra, hogy: mi különbség van 
a között, ha valaki hajót gyújt meg, vagy hidat? Én a 
különbséget abban tartom, hogy hajó, ha víz közepén van, 
ember nélkül nincsen: tehát akkor emberélet van koczkáz- 
tatva s belőle menekedni sem mindig könnyű, ha pedig 
parton van a hajó, emberi lakás szomszédságában szokott 
lenni, melyről könnyen elterjedhet a tűz. Másodszor: azt 
mondá Somogy követe, hogy én a gyújtásnak rósz charac- 
teristicáját adtam, mert ha valaki lop, az sem határozza 
meg, mennyit akar lopni? Már, kérem alázatosan, a gyúj
togatásnak characteristicája mindig az lesz, hogy határo
zatlan s előre kiszámíthatlan kárt tesz; a lopás characte
risticája véleményem szerint az, hogy valaki más tulajdonát 
magának tulajdonítja; a gyújtásé pedig az, hogy egyenesen 
kárt tesz s magának nem tulajdonít semmit; már, kérem 
alázatosan, hogy a gyújtás mind bűntett volna, tagadom; 
mert itt azt kell tekintetbe venni, mi gyűl meg? minthogy 
sok gyújtás lehet, mely kárt nem okoz s azért bűntettnek 
nem lehet nevezni; például én meggyújtok gyufával egy 
darab papirost: ez is gyújtás, de azért nem bűntett; mert 
a gyújtásnak characteristicájálioz tartozik az is, hogy mit 
gyújt meg az ember? például azok közűi, kik a hidak meg
gyújtását bűntettnek akarják venni, egyik sem említette 
ngeg, hogy a vaspályának meggyújtása (kaczaj) — kérem 
alásan, én úgy nem felelek — igen, igen! ha fölbontjuk a 
vaspályát, az alatta levő fát meg lehet gyújtani, — s ez 
bűntettnek nem mondatik és a törvényjavaslatban sem mon
datik minden szándékos gyújtás bűntettnek, mert specificálva 
vannak a tárgyak, melyeknek meggyújtása bűntettet von 
maga után, s ekképen el van ismerve az, hogy a gyújtás 
characteristicájához tartozik azon tárgy is, mely meggyúj-
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tá tik ; már pedig a hídnak meggyújtása nem olyas valami, 
a mire a bűntett bélyege ráillik; — egyébiránt, azt gon
dolom, jól fogjuk tenni, ha egymás elleni kérdésekben egy
mást békésen kihallgatjuk.

Tolna megye, követe Bezerédy István: Épen azért, 
mert meg vagyok győződve, mily sok hibák lehetnek a 
munkában, nem tartom azt tökéletesnek; — sokszor mások 
előtt tudva sincsenek a hibák; de mi, kik benne dolgozunk, 
legjobban tudjuk, mily sok hiány van benne, s épen mivel 
azt tudom, indítva érzem magamat excellentiádnak Szepes 
megye követe előadására tett észrevételére felelni; mert ha 
t. i. mi, kik a szerkezet mellett szólunk, mindenben csal- 
hatlanoknak tartanók magunkat, meggyőződésem szerint 
ennek itt helye nincsen, és senki sem fogja a munkát oly 
jónak tartani, hogy abban kis javítást tenni ne lehetne; 
de meggyőződésemet előterjeszteni kötelességemnek tartom, 
s nem látom által, miért lehessen azt olyan indítóoknak 
tulajdonítani, a mit én elő nem hoztam, és a benső szán
dékról szólni, mintha szavaim meggyőződésemmel ellenkez
nének, — ez nem fér össze azzal, a mit vitatkozás közben 
méltán megkívánhatunk egymástól; nem szándékot kell itt 
taglalni, hanem azt, a mit mondunk; és igen sajnálom, 
hogy a tárgyra nézve nem történtek olyan észrevételek, 
melyek a munkának hiányát javították és meggyőződésemet 
változtatták volna. Szerénytelenségnek tartanám meggyőző
désemet tovább védeni; hanem ha már belé kell jönni a 
hidaknak, kérem: legalább egy különös §. alkottassák azokra 
nézve; mert a hidak nem valók olyan categoriákba, hol 
8 — 6 évi rabság van szabva; mert a kis bürüt (gyaloghidat) 
csak mégis meg kell különböztetni attól, mely 100 forin
tokba, talán ezerekbe is került; a hidakra nézve tehát 
más módosítást kellene adni; de legjobban illenék ez oda, 
hol az erdőkről, nádasokról szólunk, mert a hidakat a 
kőszénbányáknak meggyújtásával, a hol annyi emberi élet 
veszélyeztetik, s melyeknek felgyújtása mindenkor bűntett, 
összezavarni nem lehet; tehát vagy a politialis toldalékban, 
vagy más külön §-ban kellene definitióját adni ezen bűn-
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tettnek, és a büntetésre nézve más fokozatot határozni; és 
nem vitatom többé meggyőződésemet, csak azt ajánlom: ne 
keverjük a hidgyűjtást oly bűntettekkel egy §-ba, miszerint 
azt gondolná valaki, bogy nagyobb bűntett a hidat meg- 
gyűjtani, mint a hidoszlopokat elfürészelni; — méltóztassa- 
nak — kérem! — más szerkezetet adni.

Fehér megye követe Sárközy Kázme'r: Én is azokkal 
tartok, kik a gyújtogatást már magában véteknek tartják ; 
én különbséget látok más egyéb kártételek és a gyújtogatás 
között; mert a gyújtás — természeténél fogva — átkos 
szándékot feltételez, és olyan bűn, mely sokkal nehezebben 
gátoltatik meg, mint más nyilvános kártételek, melyeket 
észre lehet venni. Ügy gondolom, hogy a helyzet nem külön
böztetheti a bűn mineműségét, hanem csak annak fokozatára 
lehet kihatása; ezt mutatja azon körülmény, hogy lehetnek 
olyan hidak, melyek úgy el vannak rejtve, hogy azokból 
semmi kár tovább nem következik. Én a helyzetre nézve, 
megvallom, Tolna megye követének észrevételét helyesnek 
látom, és azzal ta rto k ; mert a 395. §-ban olyan kártételek 
számiáltatnak elő, melyeknek több fokozatai vannak. Azon 
§., melyet Komárom megye követe érintett, t. i. a 390-ik, 
a hajóknak felgyüjtását érdekli, s a büntetés a 383., 385., 
389. §-ok szerint határoztatik meg; ezekben a büntetésnek 
fokozatai 8 —10— 12 évre vannak téve; márpedig lehetnek 
oly hidak, melyek felgyújtására félévi rabság is sok: tehát 
legjobb helye van a 395. §-ban, hol az mondatik, hogy a 
gyújtogatok az okozott károknak mennyisége szerint fognak 
büntettetni: itt tehát a kárnak mennyisége is tekintetbe 
vétetik, és ha a kár 1000 forintot meg nem halad, a leg-

r

nagyobb büntetés két évi rabság. En tehát így tenném a 
395. szakaszt: »a hidalcnalc, erdőknek és nádasoknak« stb.; 
de ide kívánom számíttatni a kerítéseket is, melyeknél a 
gyújtás oly veszélyes következésü lehet, hogy általa az egész 
falu elhamvadhat, s azért kérem a kerítéseket is ide be
tétetni.

Arad megye követe Török Gábor: Közelítés okáért 
kész vagyok Borsod megye követe által előadott módosításhoz
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járulni. — A mondottakra azt válaszolom: hogy a köz 
hidaknak közösülést elzáró felgyújtását, akár annak betu
dása, akár következése tekintessék, kisebb bűntettnek nem 
lebet venni, mint a bajónak felgyűjtását; pedig a hajónak 
felgyújtását nem rendőrségi kihágásnak, hanem valóságos 
bűntettnek nézzük. Az mondatott, hogy a bid oszlopainak 
és fáinak elfürészelése szintoly következésü, mint annak 
elégetése, és mégis az a kártételek közé tartozik; ez azonban 
fordítva is áll; a hajó aláfúrása is a kártételek közé esik, 
és mégis annak felgyújtása 10 évi rabsággal büntettetik, 
mert a gyújtás ténye emeli azt oly nagy fokra, a milyenre 
azt a közbidnál is emelni kell. A hajóra nézve felhozott 
azon ok, hogy azon és körülötte emberek vágynak, terhelő 
körülményül nem vétethetik; mert épen ott keményebben 
kell büntetni, hol a vigyázat nehezebb, mint a hidaknál 
többnyire ez az eset; és a mezőn magányosan álló boglya 
felgyújtása is súlyosabban büntettetik, mintha az másutt 
gyújtatott volna fel; ebhez já ru l: hogy nem minden hajó 
van emberekhez közel, a Maroson láthatni többet egészen 
magányos helyen, távol minden embertől, ott kikötve, hol a 
fagy érte. Továbbá Pest megye érdemes követe a lopás és 
gyújtás között párhuzamot vont; én részemről a gyújtást 
nagyobb bűntettnek veszem, mert az elkövető másnak kárt 
tesz, a nélkül hogy magának vagy bárkinek hasznot csinálna, 
s annak elkövetésére nem egyéb az indítóok, mint boszúállás, 
a mi a beszámítást súlyosbítja: azért tehát akkor, midőn 
a lopás a bűntettek közé soroltatik, a gyújtást csupa mezei 
rendőrségi kihágásnak nem vehetem. Az egyszerű papiros 
meggyújtása ellenoknak nem vétethetik; mert a gyújtáshoz, 
mely a törvénykönyvben a következés szerint büntettetik, 
szándékosság és ártani-törekvés kell, a felett pedig a biró 
a büntetést a tettek fokozatához mérsékelheti, mert minde
nütt a maximum van kitéve.

Szép es megye követe Zsede'nyi Eiluárd: A többség 
ugyan Trencsén városa követének indítványát pártolja, és 
ámbár az ellenfél által felhozott okokat méltánylom is: de 
azért el nem hallgathatom felhozni azon okokat, melyek
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az országos választmányt arra bírták, bogy a hidak meg
gyújtását a bűntettek közé ne sorolja, és mely okok a 
jegyzőkönyvben kitéve nincsenek. Az 1840-ik évi 9-ik czikk- 
nek 12-ik §-a épen a meggyújtásról szól: tehát a múlt 
országgyűlés ezen tettet a mezei rendőrségre bízta, hogyha 
t. i. az erdő, nádiás, szalma, tarló, kivált még midőn a 
kévék is rajta vágynak, vagy közel az épületekhez, felgyúj- 
tatik; már pedig a hidak sem érdemelnek nagyobb tekin
tetet ; és így az országos választmány nem vélte hatalmában 
lenni, hogy azon törvényt, melyet a múlt országgyűlés hozott, 
nagyobb okok nélkül megváltoztathassa, s nem is gondolta 
czélszerűnek a legújabban alkotott törvénynek megváltozta
tását a jövő országgyűlésnek ajánlani; azért tehát be lehet 
— mint Tolna megye követe mondotta — e tárgyat a 395. 
§-ba tenni, a hol a minimum két évi rabságra van szabva.

Elnök: Ez legjobb lesz, minden esetre oda tehetjük.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Arad megye 
követének, minthogy a naplóba belé fog jönni, kénytelen 
vagyok megjegyezni: szeretném tudni, honnan vette Arad 
megye követe azt, hogy midőn a lopás és gyújtogatás közötti 
characteristicát kiemeltem, én a lopást terhesebb bűnnek 
mondottam volna, mint a gyújtogatást ? Ezt én nem mon
dottam soha, nem is fogom mondani, és igen nagyon cso
dálom, hogy czáfolhat engem olyan dologért, melyet nem 
mondottam.

Arad megye követe Török Gábor: Meglehet, hogy nem 
jól hallottam.

Elnök: Valóban, egyszerre az ember beszédét fölfogni 
bajos; hiszen magammal is megtörténik az, már magam is 
észrevettem, hogy sokszor nem úgy fogtam fel valamit, a 
mint mondatott.

Somogy megye követe Somssich Pál: Azt mondotta 
Pest megye követe, a lopás nem azért bűn. mert lopás, ha-
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nem azért, mert másnak tulajdonát veszi e l; a gyújtogatás 
pedig nem azért bűn, mert gyiijtogatás, hanem azért, ha 
jól fogtam föl, mert olyan károk tétethetnek általa, melyek
nek következései kiszámíthatatlanok. Pest követével a lopás
ról adott definitióra nézve egyetértek, a lopás t. i. azért bűn, 
mert másnak javait tulajdonítja el; hanem a gyújtogatás 
is azért bűntett, mert másnak kárt okoz, nem pedig mivel 
határozatlan következései vannak. Szepes megye követének 
azt felelem, hogy azon kihágásokra, melyeket a múlt ország- 
gyűlés a mezei rendőrség alá sorozott, mi mostan criminalis 
büntetést szabhatunk.

Elnök: A 395. §-ban tehát először is lesz szó a 
hidakról.

Olvastatik a következő 40-ik fejezet, hol a 402. §-ra 
nézve:

Sopron megye követe Rohonczy Ignácz: Ezen §. gon
doskodott azokról, kik a víz mellett feküsznek, meggondol
ván, hogy azon szomszédok, kik feljebb feküsznek, kárt 
okozhatnak azoknak, kik alább feküsznek; gondoskodott az 
által, hogy meghatározta, hogy ha valaki gátat vagy töltést 
ront, büntettessék; azokra nézve pedig, kik feljebb feküsz
nek, azt határozta, hogy a vizet el ne ereszszék; de nem 
csak víznek eleresztése által lehet kárt okozni, hanem az 
által is, ha t. i. valaki a vizet fölfogja és elrekeszti: azért 
kívánom ezt is figyelembe vétetni.

Tolna megye követe Bezerédy István: Az elzárás, a 
mi a vizet feltartóztatja, mivel valamely nagyobb kiöntést 
nem okoz, nem ide való, mert nem bűntett; a ki általa 
kárt szenvedne, tudósítsa a közhatóságot; ha a víz épen 
találna lassan-lassan emelkedni, könnyű azon segíteni és a 
zárt elrontani; ez épen olyan, mintha valaki valami tüzet, 
melynek élesztésétől függ például a pálinkafőzés, eloltana s 
belőle kár következnék; a tűznek eloltása szinte tehet kárt, 
a víz szabadon-bocsátása is tehet kárt, de büntetőtörvénybe 
nem való; itt ki-ki könnyen segíthet maga-magán.
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Sopron megye követe Bohonczy Ignácz: Ha Tolna 
követének oka áll, akkor az egész §-t ki kell hagyni, mert 
akkor mindenki segíthet magán. Igaz, hogy a zúgót köny- 
nyebb elrontani, mint töltést csinálni, mert a töltés nagy 
munkába kerül, a csinált töltést pedig nehéz elrontani; 
azonban én kétezer emberrel egy éjen át olyan töltést csi
nálhatok, hogy a mögöttem levőt egészen elöntőm: azért 
kívánom, hogy az ilyen tett is büntettessék, mert a tör
vénynek nem kell önkényre alkalmat adni, hanem azt meg
gátolni ; ha pedig azt belé nem teszsziik, az önkényt elő
segítjük.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: I tt vagyon annak 
helye, hogy a rendőrségi törvényekre hivatkozzunk; ezen 
tárgy a mezei rendőrségi czikkben foglaltatik.

Sopron megye követe Bohonczy Ignácz: Megyémről 
mondhatom, hogy vannak helyek, melyek úgy feküsznek, 
hogy ha a víz folyása meggátoltatik, 10—20 falut is el 
lehet árasztani; s megtörténik nálunk, hogy a Rába folyása 
legalább két öllel fekszik magasabban, mint a falu, s azért 
ha kiárad, nem lehet a vizet föltartóztatni.

Elnök: Méltóztassanak a t. KK. és RE. az ország 
helyzete szerint megítélni, maradjunk-e e tekintetben a 
rendőrségi törvényeknél, vagy itt is rendelkezzünk erről? 
Van bizonyosan sok sebes folyónk, melyeket ha keresztül
gátolok, sokszor egész kerületekben nagy károkat tehetek; 
másrészről áll az, hogy az ilyen gátat ki-ki elronthatja ■ 
hanem abból tekintetet érdemel az is, hogy némely egyes 
megyékben és vidékeken számosabbak az ilyen károk, mint 
m ásutt; mert a Tiszát ugyan nem fogja senki keresztül
gátolni, de lehetnek olyan vidékek, melyekben az ilyen elgá- 
tolás nagy károkat okozhat. (Felkiáltás: »Maradjon!«)

Olvastatnak a 403. és következő §-ok a 417-ig.

A 417. §-ra nézve:
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Szabolcs megye követe Erős Lajos: Küldőim utasítása 
szerint a bűntettnek följelentését kívánom, hogy t. i. a ki 
a bűntettet föl nem jelenti, az mint orgazda tekintessék; 
ugyanazért az a), b), c) pontokat ezen szakaszból kihagyatni 
és a följelentés elmulasztását büntettetni kérem.

Trencsén megye követe Baclw Lajos: Szabolcs megye 
követének indítványát nem lehet elmellőzni; mert ha a 
356. §-ban az rendeltetett, hogy a ki valakitől hamis pénzt 
kap, és csak azért, hogy meg ne károsodjék, azt tovább 
adni ügyekszik, büntetésreméltónak ta lálta tik : tehát ha 
valaki a másikat meglopta, és a ki azt tudja, fel nem jelenti, 
szinte a büntetést megérdemli; mert kötelessége lett volna 
a gonosztevőt feljelenteni.

Elnök: Ez a választmányban hosszas vitatkozásra adott 
alkalmat; közönségesen minden polgárnak kötelessége volna 
a tettest feljelenteni; de bajos e tekintetben a határt a 
kötelesség teljesítésében meghatározni; azonban a dolog 
nagy figyelmet érdemel, és ha az ember praxisból akar 
beszélni, rettentő — kivált Magyarországban — azon rész- 
vétlenség, melyet az emberek e tekintetben mutatnak; mert 
nem csak fel nem jelentik a vétket, de szemök előtt hagyják 
azt elkövettetni, s meg sem akadályoztatják; ez olyan tárgy, 
hogy mind a két oldalról lehet argumentumokat előhozni; 
azonban a választmányban többséget nem nyert. A t. RR.- 
től függ azt akár ezen helyen, akár a rendőrségi kihágások 
között felvenni.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: Én is azt 
tartom, hogy ez nem lehet másképen, mint hogy a fel nem 
jelentő megbüntettessék; ha én p. o. tudom, hogy egy óra 
múlva gyilkosság történik, s azt feljelentés által gátolhatnám, 
de azt nem teszem, s a gyilkosság e miatt valóban meg is 
történik, — vagy ha bizonyosan tudom, hogy valakit ki 
akarnak rabolni, és én azt fel nem jelentem, ezért csakugyan 
büntetést érdemiek; én is ügy vélekedem tehát, hogy ezen 
§. kapcsolatban van azzal, mely a hamispénzkiadóról szól.
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Tisztelem ugyan a többséget: de kijelentem, bogy ha ezt 
így hagyjuk, a legnagyobb ellenkezésbe jövünk. (Felkiáltás: 
»Maradjon!«)

Olvastatik a 43-ik fejezet a felségsértésről.
A 433. §-ra nézve:

Zemplén megye követe Lónyay Gábor: Küldőim nem 
elégesznek meg egy évvel, s három évet kivánnak.

Olvastatnak a következő §-ok a 429-ig.
A 44-ik fejezetben a 429. §. cl) pontjára nézve:

Elnök: Ezen utolsó negyedik pontra nézve ismét a 
minoritás votumát fogadták el a t. KK. és RE. — Mél- 
tóztassanak megengedni, hogy kötelességem szerint e tekin
tetben nézeteimet oly röviden, mint lehet, előadhassam. — 
I tt  a t. KK. és RR. azt mondják: »a ki valamely alkot
mányos jogot erőhatalommal felforgató királyi rendeletnek 
kiadásában vagy végrehajtásában, akár egyenesen és hatá
rozottan kijelentett tanácscsal, akár tettleges teljesítéssel, 
részt vesz«. — Első észrevételem az : hogy a büntetőtör
vénynek nagyon határozottnak és világosnak kell lenni a 
legkisebb büntetés nemére nézve is, annyival inkább a leg
nagyobb büntetésre; ha a hűtlenségnek 3 első eseteit veszem, 
azokra nézve a bírónak nem lesz kétséges, mi a bűn és 
büntetés ? de a felolvasott 4-iket illetőleg — méltóztassanak 
megengedni! — melyek legyenek az alkotmányos jogok ? 
világosan meghatározva nincs; előbb tehát azoknak sorozatát 
tessék előadni, mert azokat kiterjesztve is, megszorítva is 
lehet venni; örökös fogságot pedig határozatlan bűnre szabni 
nem lehet. És ezt előrebocsátva — most átmegyek a kér
dés lényegére. A t. KK. és RR. két elvet állítottak fel, 
1-ö r: hogy a tanácsos büntettessék; a tanácsosok büntetése 
összeköttetésben van az ő felelősségökkel; ez oly eszme, 
mely Európának sok tartományiban fennáll; nálunk mi volt 
e részben és mi van ? vélekedésem szerint bővebben elő 
kell adnom. — A másik eszme, melyet a t. RR. felállítanak,
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hogy t. i. a végrehajtó is büntettessék, olyan, melyre más 
országokban kevés helyütt, vagy talán sehol sincs példa. 
Akárhogy vegyük is, t. KK. és RR., a constitutionalis fele
lősséggel felruházott hatalomnak engedelmeskednünk kell; 
mert ugyan a subalternus tiszt fogja-e azt megítélni: mi 
legyen alkotmányos jog, s miben kelljen neki engedelmes
kedni, miben nem ? — Ekképen a már magában felelősséggel 
járó kormányzás igen bajos, sőt lehetetlen volna, és soha 
semmi végre nem hajtatnék. Nem gondolnám, hogy ez az 
eszme valahol létezik; büntettetik az, a ki parancsol; felelet 
terhe alatt van, a ki rendel; a teljesítő pedig amannak 
felelősségével van takarva. — Mindezen két elvre nézve nem 
tudom, a t. KK. és RR. fennálló törvényekből mennek-e 
ki, vagy pedig közönséges szempontból és theoriából? — 
miszerint talán olyan dolgot állítnak fel, mi eddig törvé
nyeinkben nincsen, és a melyet legfeljebb más nemzetek 
példájára kívánnak behozni. Mint én gondolom, a t. KK. 
és RR. a törvényhez ragaszkodnak; mert a 2-ik §-ban az 
1825-ki törvényre hivatkoznak. ■— Itt, t. KK. és RR., ő 
felségének tanácsáról, ő felségének hatalmáról s a tanácsnak 
ő felsége hatalmárai befolyásáról, és azoknak, kik vagy rósz 
tanácsot adnak, vagy azt követik, büntetéséről van a szó. 
Ha törvényből megyünk ki, kénytelen vagyok engedelmet 
kérni, hogy e két nagy könyvhöz folyamodom (a Corpus 
Jurist kezébe veszi). Magyarországnak törvény által kijelölt 
királyi consiliuma régi időben —- nem hozom föl a leg
régibbet — nem volt; először Mátyás király alatt jön az 
elő; ottan a »consilium regis«-ben azok vannak említve, 
kiket »judex regni ordinariusok«-nak nevezünk; hozzájok 
járultak olyan hivatalok, mint az erdélyországi vajda, nagy 
szenesál és mások, melyek most nem léteznek. Mátyás alatt 
már a fejedelem jelleme sem engedte, hogy oly tanácsadókat 
szenvedett volna, milyenekről itt szó van, s az ő idejében 
a consilium felelősségéről szó sem lehet. Azonban meg kell 
engednem, hogy a felelősség ideája egész kiterjedésében, a 
consilium befolyása a fejedelem tetteire, végzéseire nézve, s 
a büntetés mind a consiliariusokra, mind azokra, kik azokat 
követték és az ország alkotmányát megsértették, tisztán és

1843-iki javaslatok. III. k. 20
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világosan ki van törvényeinkben téve; és pedig sajnálom, 
hogy ily törvény a legszomorúbb időkben, a legélhetetlenebb 
és szerencsétlenebb fejedelmek, Ulászló és fia alatti időkben 
hozatott. Ulászló VI. decr. 5-ik czikkében azt mondja: »quod 
regia majestas omnia, quae negotia hujus regni concernunt, 
cum consilio -praefatorum dominorum assessorum et aliorum 
suorum consiliariorum de caetero faciat. — §. 1. E t si quae 
praeter eorum scitum faceret, nullius sint vigoris atque 
firmitatis«. A 7-ik czikkben pedig az mondatik, bogy a ki 
a tanácsban törvénytelen tanácsot ád, »idem teneantur prae
scripti domini assessores, in generali diaeta perenne semper, 
ventura, universis dominis praelatis et baronibus ac caeteris 
regnicolis ex nomine manifestare, quem ibidem, tamquam 
reipublicae Ubertatisque regni proditorem et turbatorem, in 
rebus et persona juxta sua demerita Udem puniendi ha
beant facultatem«. — Még jobban kiterjedett ezen törvény 
a szerencsétlen Lajos alatt 1519-ben. Lajos törvénye e 
tekintetben -— az 1519: 39. — azt mondja: »ut omnia 
praemissa robur sortiantur firmitatis« stb. S benne kinevez
tetik négy püspök, öt főúr és 16 magunk forma ember, — 
»qui apud majestatem regiam jurati maneant, et consilio 
regis et in judiciis decernendis sibi assistant, ad cuncta 
officia et danda et auferenda cum majestate regia authori- 
tatem habeant, et generaliter summa omnium rerum suae 
majestatis et regni apud eos maneat« stb. — Ennél a feje
delmi hatalom megszorításában tovább menni bajosan lehet ; 
de megjött csakhamar az 1526-iki szerencsétlen év; ott az 
első czikkben mondatik : »universi domini praelati, barones 
et regnicolae in praesenti diaeta genendi festi Beati Georgii 
martyris in campo Rákos celebrata unanimi consensu con
cluserunt, et regiae majestati supplicaverunt, ut majestas 
regiae d/ignaretur authoritate et potestate sua, quam habet, 
uti. muniaque ad gubernationem regni pertinentia maturo 
consilio agere, et administrare«. A második czikkben: »ultra 
electionem palatini electio omnium aliorum officialium suo
rum, quocunque nomine vocentur, ad majestatem suam per
tineat«. A 3-ik czikkben: »thesaurarius probus per regiam 
majestatem eligatur«. A 6-ik czikkben : »de omnibus pro-
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ventibus regiis et dissipationibus in iisdem factis veritas 
inquiratur, et quicunque reus fuerit repertus, juxta sua 
demerita sine ullo favore (jure tamen et justitia mediante) 
puniatur«. A 7-ik czikkben: »thesaurarius factores probos 
et fideles eligat«. A 26-ik czikkben: » Ut majestas sua 
litteras proscriptionales contra Stephanum Werbőczy et 
Michaëlem Zabi (első nevezetek az 1519: 39. törvényczikk- 
ben az equestris tanácsnokok között) suos infideles jubeat 
extradari, et ipsos proscriptos ju x ta  eorum demerita puniri 
mandet«.

Tek. KK. és RR. ! méltóztatnak látni, mikéi) a con- 
siliariusok befolyásának, mely a kérdésbe-vett kiterjedésben 
Ulászló alatt kezdődött, annak fia Lajos alatt törvény által 
vége lett, de már későn, mert az ország jövedelme el volt 
költve, a nemzet feloszolva s elerőtlenítve, s elkövetkezett 
hazánk gyásznapja, Szent János fővétele napja. Ez volt, a 
magyar királyi tanácsot tekintve, Ulászló törvényeinek ere
dete, folyamata és vége, 1507-től 1526-ig; akkor legalább — 
mint a törvénykönyv előadja és hazánk történetének leg
szomorúbb 19 éve bizonyítja — a tanács által megszorított 
királyi hatalom, tanácsosi felelősség, az ellenhágók elleni bar
barus büntetés keserű gyümölcsöket termesztett ; és ez volt 
nálunk — a mennyiben világosan beszélnek törvényeink — 
a királyi tanácsnak első epochája. Már most, az idők során 
menve, a mi a királyi hatalmat illeti : arról világos, tiszta 
törvény van, az I-ső rész 3-ik czímének 6-ik §-a és a Il-ik 
rész 3-ik czímének 2-ik §-a, mely azt mondja: »verum 
posteaquam ad fidem catholicam sunt conversi (hungari), et 
reges sponte sibi ipsis elegerunt, tam condendae legis, quam 
etiam cujuslibet possessionariae collationis atque omnis jud i
candi potestatis facultas in jurisdictionem sacrae regni 
hujus coronae, qua cuncti reges Hungáriáé coronari solent, 
et subsequenter principem ac regem nostrum legitime con
stitutum simul cum imperio et regimine translata est«. 
Mégis rendesnek látszik, hogy ezelőtt 3 századdal a régi 
Werbőczy már tudta a francziák híres subdistinctióját : 
»regner« és »gouverner«, t. i. mit tesz kormányozni és ural
kodni? s mit tesz a fejedelemről azt mondani: uralkodik

20*
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és kormányoz. Azt tudják a t. KK. és RE. s mondanom 
nem szükséges, hogy a hol felelős ministerium van, ott a 
fejedelem »regit«, séd non »gubernat«, — uralkodik, de 
nem kormányoz; nálunk mind a kettő megvan. Az 1526 : 
1 . és 2. törvényczikkeket a király hatalmára nézve már 
fentebb említettem.

1548-ban I. Ferdinand panaszkodék, hogy nincs ele
gendő hatalma; erre nézve az 1548: 14. tv.-czikk így szól: 
»Agnoscunt onlines et status regni majestati regiae, domino 
eorum clementissimo, debitam ab omnibus obediantiam prae- 
stari debere, quod siqui inobedientes fuerint, majestas regia, 
tamquam verus rex Hungáriáé, ordinaria auctoritate sua 
potest in eos animadvertere pro merítő cujusque«. Továbbá 
a 15-ik czikkben az ország azt mondja ő felségének: »annyi 
hatalma van, hogy csak éljen vele, minden engedetleneket 
megzabolázhat«.

Az 1563-iki decretum hosszú különböztetését adja a 
mandátumoknak s különösen a 79-ik czikk így szól: »Se- 
cundi ordinis mandata sunt illa, quae sua majestas dare 
sólet ad suos officiates. §. 1. Qui quidem, tamquam speciales, 
et suae majestati adstricti, immediate subjecti servitores, non 
paruerint, dignetur sua majestas pro ea, quam plenum 
habet, potestate illos ad se recte vocare, et pro delicto merítő 
statim punire«. — Az 1625: 4. t.-cz. ezeket megerősíti, s- 
ez azon hatalom, melyet a fejedelemnek törvényeink adnak..

Már most a magyar tanácsnak 2-ik epochájára át- 
menvén, ez az ausztriai ház alatt kezdődik; az ausztriai ház. 
uralkodása kezdetén sokakban külső emberek által uralko
dott s azért mindig azon esedeztek a magyarok, hogy a 
maga consiliumában magyarokat alkalmazzon, s azt mondák: 
»Uram, nem lehet bennünket külnemzetiekkel kormányozni« 
különösen pedig e tekintetben kérés gyanánt terjesztették 
elő a magyarok a consiliariusok iránti kívánságukat; — 
mondom: kérés gyanánt; a sanctio pedig az volt: hogy ha 
valaki donatiót, collatiót és más privilégiumot a német vagy 
a cseh cancellariából adatott ki magának, az ilyen minden 
erő nélküli legyen, — ez volt az eset, az 1536: 16., — 
1559: 8 ., — 1608: k. e. 10., — 1609: k. u. 22., — 1613:
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25., — 1618: 8 ., — 1622: 2. §. 9., — 1622: 17., — 1639:
29., — 1649: 8 ., — 1659 : 1. §. 4., — 1659: 14., — 1681: 
4-ik törvényczikkek erről szólanak s mind ezekben az mon
datik, a mi második epochája volt a magjrar consiliumnak, 
hogy t. i. magyar consiliariusok legyenek.

A 3-ik epocha 1723-ik évben kezdődik, ekkor törvé- 
nyesíttetett a magyar királyi helytartótanács, és pedig föl
állíttatott a 97-ik czikk által, a hol mondatik: »sua majestas 
sacratissima consilium regium locumtenentiale instituit prae- 
side palatino cum 22 consiliariis, ex statu praélatorum, 
magnatum et nobilium, ex omnibus regni partibus per re- 
cjiam majestatem ex nunc et in futurum denominandis«. 
A 98-ik czikk szól a consilium cancellariájáról; ide tartozik 
különösen a 101-ik czikk: »praefatum consilium a nullo 
dicasterio aulico, séd a sua majestate sacratissima, tamquam 
consilium regium dependebit. A 102-ik czikk pedig azt 
mondja: »ut consilium regium locumtenentiale contra posi
tivus patriae leges nihil determined. Ezen törvények sok
szor megerősíttettek, Mária Terézia idejében 1741: 11., — 
1764: 3. törvény czikk által utoljára. II. József alatt fel
bomlott alkotmányos szerkezetünk; de helyreállíttatván, a 
tanács is helyreállott az utolsó fundamentális diplomaticus 
1791: 14. czikk által, mely azt mondja: »ut in nexu fun- 
damentalium regni legum sua majestas sacratissima rés et 
negotia regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum, 
juxta art. 10 et 11: 1608 a. c. et 61: 1741, per hungaros 
tractare, ac eisclem suo modo consulere valeat, statuitur: ut 
consilium regium locumtenentiale hungaricum, veiül supre- 
mum in politicis dicasterium, quod regiae majestati imme
diate subordinatum est, si quaepiam praeter spem illegalia 
in  regnum expedirentur mandata, relate ad ea suae maje
stati sacratissimae ex fide, qua idem regno obstrictus est, 
subversantes reflexiones repraesentare teneatur; sua autem 
majestas pro regio suo munere, factaque solenni de legibus 
observandis sponsione, talium remonstrationum justam re
flexió nem, habitura est, comitatuum cunctarumque regni 
jurisdictionum consistentia et activitate alioquin salva per
manente«.
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S ez a consiliumnak 3-ik, most is törvényesen fennálló 
epochája.

Ezekből, t. KK. és RR., úgy tetszik legalább nekem,, 
hogy azon két elvet, melyet a t. KK. és RR. eme büntető- 
törvénykönyvben felállítani legalább közvetve kívánnak, t. i. 
a tanácsosi felelősséget és a törvénytelen rendeletek végre
hajtóinak büntetését fennálló törvényeinkből kihúzni, követ
keztetni semmikép nem lehet; — nálunk, a mondottak 
szerint, a fejedelem meghallgatja a maga tanácsának véle
kedését, azt méltó figyelembe veszi, s azután önhatározata 
szerint — valljuk meg az igazat — regit et gubernat: s 
ezen alkotmány mellett, t. KK. és RR., a szabadságot csak
nem egy ezredig fentartottuk, és pedig fentartottuk minden 
félbeszakadás nélkül, mint Európában egy nemzet sem, és 
oly veszedelmek közt, mint egyik sem. Vannak ugyanis 
polgári alkotmányunknak oly szabályai s hitezvényei, melyek 
talán nagyobb garantiát nyújtanak, mint a kérdéses fele
lősség, s melyeket elősorolok: 1. fejedelmünknek alkotmá
nyunk megtartása iránt hittel tett ígérete, és hit mellett 
megtartott szava; 2. azon számtalan nép, mely az alkotmány 
jótéteményeiben részesül, egy hatalmas birtokokkal ellátott 
főnemesség és papság, százezerekre menő közép és kisebb 
nemesi rend, királyi városok, szabad Jász-Kún, Hajdú és 
más kerületek, és hogy Erdélyországot is ide vegyem, a 
székelyek, szászok, határőrző ezredek, számos nagy népességű 
szabad communitások, melyeket a magyar mindig behúzott 
az alkotmány sánczaiba, melynek köre még mindig nincsen 
bezárva, s mások felvételére is tárva áll, — elannyira, hogy 
számra nézve a magyar aristocratia Európának semmi ari- 
stocratiájával nem hasonlítható; — megtartotta 3. a nemzet 
szelleme, vitézsége és szilárd charactere; — 4. megtartotta 
azon körülmény, hogy itten majd minden ágai a társas 
életnek kiszabott renddel kormányoztattak, és annak szük
ségei ellátva valának; a fejedelem tartása a koronái javak 
jövedelmével, egész papság fekvő javakkal, köziskolák kiter- 
jedett alapítványokkal biztosítva, az állandó katonatartásra 
a hadi adó által ellátva valának, a rendkívüli körülmények
ben az aristocratia önként ajánlotta a szükséges segedel-
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meket a maga vagyonából, — a megyei költségek a házi 
pénztárakból, a többi status-szolgák fizetésére a cameralis 
jövedelmekből teltek ki, s ekképen a ministerialis felelős
ségre igen kevés szükség volt, mert mindenre volt kiszabott 
— ha nem felesleges is, de elegendő — pénz; és mi volt 
a következés? az: hogy szegények vagyunk, de senkinek 
sem tartozunk; — 5. fentartotta még — a mit én minde
nek felett legjobbnak tartok — municipalis szerkezetünk, 
úgy véve és értve, mint azt a törvény felveszi; mindegyiknek 
joga megvolt befolyni a közdologba; de a gyakorlat okosan 
mérsékelte azt, és a sanior pars végzett; mert a moderatio az, 
a mi nélkül semmi nemzet nem fogja magát fentartani; —- 
ezen municipalitas következése volt: hogy mikor felszólalt 
a nemzet, akkor ezerek szólaltak fel, és hogy még akkor 
is, mikor szegény hazánk confiniuma Érsekújvár, Fülek volt, 
és hazánk mintegy szétdarabolva, apró testekből állott, akkor 
sem veszett el, mert nem volt centralizálva ereje s egyik 
testecskéjének újra hozzájöttével a másik életet öntött abba 
s még szerencsésebb idők jővén, újra egy testté vált a nem
zet. Azt tartom (meglehet, hogy hibázok), ezek azon okok, 
melyeknek köszönheti e nemzet mostani életét, s méltóztas- 
sanak megengedni, ha ezeket minden felelősségnél, melyet 
kifejtve törvényeinkben nem látok, nagyobnak tartom. Ha 
pedig a t. KK. és BE. azt mondják, hogy: »ha nincs is 
törvény, de mivel nekünk úgy tetszik, azért kell változtatni«, 
akkor mindenekben természetesen kettőn fog állani a vásár; 
de arról is hosszasabban kell gondolkodni, t. KK. és KK., 
kell-e vagy nem, körülményeinkhez alkalmazható-e vagy nem 
a felelős ministerium?

Tudjuk, most oly időket élünk, hogy csak azt kell 
az embernek mondani: atilla legyen-e vagy zeke, s a mint 
akarom, a szerint készült el a köntös; úgy a polgári kor
mányzat formáira nézve is, mint már a dolog kifejtve van, 
csak arról kell gondolkozni: mi jó ? s azután: mi kell ? — 
E tekintetben a ki felelős ministeriumot akar, annak azt 
is kell akarni, mi azzal széles e világon össze van kötve; 
én csak akkor felelek tetteimről, midőn a hatalom egészen 
kezemben van.
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Tek. KK. és I lii.! Ha én belső minister vagyok és 
ha • olyan rendeléseimet, melyeket az alkotmánynyal meg
egyezőknek tartok s melyeket a nemzetnek javára lenni 
gondolok, a törvény értelmében kiadom, azoknak vakon kell 
engedelmeskedni, s ha azokkal ellenkezik valaki, azokat végre 
nem hajtja, ellenök contraremonstrál: akkor én nem lehetek 
felelős minister; mert bajos volna valamiről felelni annak 
az embernek, a ki parancsol, s neki vagy nem, vagy leg
alább nem azonnal engedelmeskednek; pedig ez sajátképen 
lehet-e a mi helyzetünk, a mi mnnicipalis rendszerünk mel
lett? Én ugyan ezt, s talán velem sokan mások, az eddigi 
próbák szerint, különbnek tartom, mint akármely más rend
szert, s én ezt bármely másért föl nem áldoznám: de minden 
jósága mellett összeférhető-e a mnnicipalis, különösen megyei 
rendszerünk a ministerialis felelősség képzetével ? — mert 
mondjunk akármit, menjünk Európán keresztül, Anglián túl, 
Éjszak-Ámerikába, — mindenhol, hol a minister felelős, ő 
nevezi ki a végrehajtó tisztviselőt: a felelősség tehát egyik 
legszebb institutiónknak elrontásával lenne összekötve; — 
de 2-or sok pénz is kell hozzá s nem tudom, van-e annyi 
pénzünk ? — mondjuk meg az igazat: nincs. Egy felelős 
ministerium — mint a tapasztalás mutatja — természeténél 
fogva sokba kerül; egy alkotmányos országban minél inkább 
kifejlődött a polgári élet, annál élénk ebbek és hevesebbek a 
politikai pártok működései s különbözőbbek tekintetei; mái
ba ily körülmények között a felelős minister előre gondol
kozik helyzetéről, belátja, hogy a politikai pártok mellett 
sokszor valami jó ma, a mi holnap nem jó, s jó egyiknek 
az, a mi másiknak nem jó, s így, a legjobb szándék mellett 
is, egy győző hatalmasabb párt által könnyen nagy vesze
delem érheti: nem csak hivatalos, de polgári, sőt physical 
hivatala biztosítására drágán fizetteti meg szolgálatát; s ez 
valóban az életben is itgy van; sokba kerül csak az ismert 
indemnity-bill is, melylyel a felelős minister a felelősség 
terhét lerázza magáról; — meglehet, jó ezen maschineria, 
de nagyon drága, mi még most bajosan birnók meg a mil- 
liárdra menő angol és franczia budgeteket. Továbbá — hogy 
megvalljam — igen gyakran nem is láttam tisztába hozva,
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a hol létezik is, a felelősség kérdését, ez ott is kevéssé deci
déit dolog, s közönségesen egy okos ministerium az indem- 
nity-hillt hasznára tudja fordítani. — Igaz, hogy a büntetés 
megtörténik néha, de az Isten őrizzen meg attól; majdnem 
olyankor történik meg, mikor a társasági kötelek szétmen
nek, mikor nem a törvény, hanem a győztes párt büntet.

Ez röviden a dolog érdeme.
Ezen tekintetből, t. KK. és RR., egyszer és utoljára 

kötelességem szerint kimondom, a mit érzek, hazánk mostani 
helyzetéről; nem illik csekélységemnek, hogy azt rosznak 
mondjam, a mi alatt sok nemzet jól él s a mit tán a világ 
jövendő kifejlődése meg látszik kivánni; hanem, ha mostani 
helyzetét hazánknak fölveszem, ezen fövényt elleneznem kell; 
mert 1-ö r: ezen törvény minden esetben határozatlan; 2-o r: 
mert azt nálunk még elméletileg sem látom alkalmazható- 
nak; ugyanis a mostani elveknek feldöntésével volna össze
kötve, mi nemzeti létünket és talán mostani körülményeink 
szerint polgári helyzetünket is veszélyeztetné. Még azt is 
hozzá adom, miként nem gondolom, hogy nemzet volna bár
mely felelősséggel ellátott ministerium mellett, mely a maga 
sérelmeit úgy tudta volna orvosolni, mint m i; — kérem 
alázatosan, mi történt, ha az alkotmány meg volt sértve? 
— mert csak arról van itt a szó s többről nem is lehet — 
ugyan kérem: ki hozta helyre az alkotmányos törvényeket 
régi és újabb időkben? — nemde azon nemzeti erő, mely 
minden újabb statustheoriák nélkül századokig fentartott 
bennünket? — 1222-ben a fejedelemmeli »amaritudines non 
modicae« az aurea bullát szülték; 1681-ben nem jött-e visz- 
sza az alkotmány? — mi történt 1791-ben? — mi büntette 
az egyes törvénytelen tanácsnokokat ? megvetés tárgyai let
tek, és úgy tartom, bajosan lehet nagyobb büntetése annak, 
a ki rósz tanácsot ád fejedelmének; de azért 1791-ben 
mindent helyrehoztunk; 1825-ben már magam is jelen vol
tam ; hogy volt akkor ? ő felsége helyrehozta a hibákat, az 
adóbeli restantiákat elengedte, nem kegyelemből, de az igaz
ság érzetéből, s a nélkül, hogy egy nyomorult minister citál- 
tatott volna, új fényben állottak elő hazánknak alkotmányos 
törvényei. Belső meggyőződésem szerint, nekem jobban látszik
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úgy, a mint van. Ennek következtében ezt a törvényt én 
kihagynám; mert — a mint láttuk — Ulászló törvényei 
semmi jót nem eszközölhettek, azok magokon hordják a 
nyomorult idők bélyegét; ugyan mit ér az ily törvény, mely 
egynéhány évre szolgált, s mely a törvény megszegőiről azt 
mondja: »ha szegény, a biró, — ha gazdagabb, menjen reá 
a vármegye, rombolja szét mindenét; ha a vármegye nem 
győzi, elmegy a palatínus és a capitaneus regni, qui est 
spectabilis et magnificus dominus Zápolya« ? — no már az 
a Zápolya, a ki fiáról azt mondotta: »csak kissé nagyobb 
volnál, magyar király lennél« ; — az a Zápolya, ki a tör
ténet útmutatása szerint ezen törvényes cselszövényekkel 
nyitott utat nemzetségének a királyi koronára hazánk vég
romlásával ! — Azt hiszem hát, maradjanak ezen törvények 
ott, a hol vannak, én újra feleleveníteni őket nem kívánom: 
azért ezen törvényjavaslatnak kihagyását javaslom.

Nógrád megye követe K ulinyi Ferencz: Polgári alkot
mányunk, az excellentiád által felhozott fejedelmi eskün és 
municipalis rendszerünkön kívül, minden biztosítéka vagy 
— a mint azt nevezni szoktuk — garantiája leginkább 
abban öszpontosul, hogy katonát országgyűlésen kívül, s 
közadót, közsegedelmet országgyűlési határozat nélkül kivetni 
nem szabad. — Ez alkotmányos szabadságunknak sarkalatos 
feltétele, számtalan törvények által biztosítva, melyek mind 
azon hűtlen tanácsosok ellen, kik az ország törvényeit és 
alkotmányos szabadságát felforgatni törekszenek, mind azok 
ellen, kik országgyűlésen kívül közadót vagy egyéb közsege
delmet ajánlani merészlenek, súlyos büntetést határoznak. 
Ha ezen törvények szigorúan megtartattak és a hűtlen 
tanácsosok ellen alkalmaztattak volna, nem forgott volna 
oly gyakran veszedelemben polgári alkotmányunk, s nem 
veszélyeztetett volna a nemzet és fejedelem közt mulhatlanul 
szükséges bizodalom; nem zavartatott volna meg számtalan 
hű polgárnak lelki s házi nyugalma; az 1825-iki ország- 
gyűlést megelőző szomorú események a fondorkodó s hűtlen 
tanácsosoknak, kik önhasznukat tekintve, a nemzet polgári 
alkotmányát feláldozni nem irtóztak, tulajdoníthatók. Az
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efféle meghasonlás bizodalmatlanságot szül a nemzet, feje
delem és kormány között, a kormány részéről pedig több
nyire a legnagyobb mértékben! következetlenséget. — Az 
afféle visszaéléseket csupán szigorú törvények által hárít
hatni e l; minthogy vannak fennálló törvényeink, melyek 
biztosítják leginkább polgári alkotmányunkat, ezeket jelen
leg, midőn a büntető törvények rendszeresítéséről van szó, 
a büntetőtörvénykönyvből kihagyni nem lehet, s kihagyni 
annyit tenne, mint azokat teljesen megsemmisíteni: én tehát, 
ezen és a különvéleményben bőven előadott okoknál fogva, 
a kerületi RE,, által javaslott módosítást fogadom el.

Elnök : Én a t. RR.-nek további bölcs belátásába és 
méltánylatába ajánlom a kérdést.

Somogy megye követe Somssich Pál: Küldőim óhajtják, 
hogy a királyi tanácsosok felelősek legyenek, mert ebben 
látják a constitutionalis életnek egyik főgarantiáját; ennél
fogva elnök ő excellentiájának előadásához részemről általán 
véve se, — de különösen előadott okainál fogva se járul
hatok ; — ugyanis excellentiád azt mondá, hogy e helyre 
a büntetőtörvénykönyvben legalább nem való e javaslat; 
én ellenkezőt tartok, mi itt a bűnökről és azok büntetéséről 
hozunk törvényeket, s így tanácskozásunk tárgya minden 
bűn és büntetés; már pedig — kérdem — a ki törvényt sért, 
alkotmányos törvényt, mint a hűtlen tanácsadó, nem követ-e 
el bűnt? — bizonyosan, s így itt is a helye, hogy felette 
rendelkezzünk. ■— Mondá tovább excellentiád, hogy a szer
kezet így, mint van, meg nem állhat, hogy a tanácsadókat 
és végrehajtókat együtt büntetni nem lehet; mert vagy az 
egyik, vagy a másik lehet csak felelős, a tanácsosok t. i. 
csak úgy és akkor, ha minden akadály nélkül kormányoz
hatnak, és ekkor a végrehajtókat csak engedelmesség, de 
semmi felelet sem illetheti; vagy a végrehajtókat, de ekkor 
a tanácsosokat nem lehet felelettel terhelni. Én pedig azt 
mondom: hazánk e részben sajátságos állása épen ilyen 
törvényt kíván, büntetni kell a hűtlen tanácsosokat, ha 
törvényellenes rendeleteiket — mivel a hatalom és így a 
tehetség is nálok vagyon — erőhatalommal is végrehajtót-
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ták, — büntetni végrehajtóit ily törvényellenes rendelések
nek, mert őket illette volna, municipalis rendszerünknél 
fogva, az ilyen törvényellenes rendeletek ellen felszólalni, 
azokat elmellőzni, és törvényesen megakadályozni. — Nem 
tudom, elég világosan fejeztem-e ki magamat? — mondani 
akarám : hogy sajátságos helyhatósági, különösen megyei 
szerkezetünknél fogva, nem kevésbbé bűnös azon tanácsos, 
ki törvényelleni rendeletet bocsátván ki, azt erővel önmaga 
hajtja végre, mint azon alispán, ki ilyen törvényellenes 
rendeletet a megye elmellőzésével maga hajt végre: bűnhődni 
kell tehát mindkettőnek. — Végre mondá excellentiád, hogy 
megyei szerkezetünk óvott meg minket s álladalmunkat oly 
sok századokon át, nyugodjunk meg ebhen, s ne keressünk 
újabb biztosítékokat, melyek lehető alkalmazása már a hon 
legszomorúbb állapotját feltételezi. — Én igen szeretem 
megyei szerkezetünket, s ezt semmi új mintájú constitutióért 
sem kívánnám feláldozni; de minden oldalról ez sem bizto
síthat bennünket, nem kivált a haladás, a kifejlődés, az álta
lános civilisatio századában, melyben öszpontosított hatalmat 
a kormány kezébe adni sokszor szükséges és hasznos, de 
csak úgy, ha a visszaélések ellen felelet terhe biztosít ben
nünket ; — megférhet pedig a megyei municipalitas ily 
felelősségi systemával, melyet a maga helyén bővebben lesz 
szükség kifejteni; de addig is a büntetést kimondani itt 
helyén is van, szükséges is.

Szepes megye követe Zsede'nyi Eduárd: Most is a 
redactiót vitatom. Excellentiád által előadott okok annyira 
kimerítették a tárgyat, hogy én a dolog érdemére nézve 
többet elő nem adhatok; hanem a t. KK.-at és RR.-et egy 
körülállásra figyelmeztetem, t. i. a múlt országgyűlésen azt 
mondották a t. RR., hogy szóval és írásban bűntettet el
követni nem lehet; ezen elvet az országos választmány híven 
megtartotta akkor, midőn a hűtlenségről szóló törvényeket 
alkotta; mi a felségsértést illeti: az a), b), c), d), e), f) alatti 
pontokban mindenhol tettleges erőszak kívántatik, a tanács
adás innen kizárva van; a hűtlenség eseteit is csak a tett
leges erőszak határozza meg, t. i. csak az tekintetik hűtlen-
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nek, a ki tettleges erőszakot fejt k i ; a 432. §-ban is az 
mondatik: »a ki valamely törvényes formában kiadott és a 
törvényhatóság lítján vele közlött rendeletnek tettleges erő
szakkal ellenszegül, az büntettetik«; hogy van tehát az, 
hogy a tanácsosoknál ezen elvtől elállanak a t. KK. és 
R R. ? és nem kívánják azt, hogy valamely parancs tettleges 
erőszakkal végrehajtassák ? — Törvényesen kiadott parancs
nak engedelmeskedni kell, ettől elállani veszedelmesnek tar
tom; mikor a 426. §. azt mondja: »ha azonban a felbujtó, 
még mielőtt azon felségsértési cselekvés, melyre mást fel
bujtott, valósággal megkezdetett, vagy annak elkövetésére 
szövetkezés történt volna, felszólítását, ígéretét, fenyegetését, 
parancsát visszavette, s mind azokat, kiket felbujtott, a 
bűntettnek elkövetésétől visszatartóztatta, azon esetben fel- 
bujtásaért ugyan büntetendő lészen, büntetése azonban két 
évi rabságot meg nem haladhat« ; a 341. §-ban pedig ez van: 
»a hűtlenségnek mindazon eseteiben, melyek a fentebbi 429. §. 
a), b), c) pontjaiban elsoroltatnak, mind a fölbujtó, mind a 
szövetkezők azon szabályok szerint lesznek megítélendők, 
melyek a felségsértési felbujtásra és szövetkezésre nézve a 
422., 423., 424., 426. és 427. §-okban megállapíttattak«: 
akkor úgy gondolom, hogy ezen elvek szerint csak az lenne 
büntetendő, a ki a törvénytelen parancsot tettleg végre
hajtaná ; tehát azt mondani: »a ki annak kiadásában részt 
vesz« — nem állhat meg, s következetlenség lenne mi tőlünk, 
és azért a cl) alatti pontot minden esetre ki kellene hagyni; 
mert ha például valaki a cabinet titkait az ellenségnek 
elárulja, valamely documentumot annak kiád, vagy azt meg
semmisíti, ha ezt nem tartják a t. KK. és KE. hűtlenségi 
bűnnek, miért tették tehát a tanácsosokat a hűtlenségi feje
zetbe? — tehát a t. KK. és ER. által fölállított elvek sze
rint a tanácsadókra nem lehet kiterjeszteni a hűtlenségi 
bűnt, hanem azt inkább azokra kellene szorítani, kik vala
mely törvénytelen parancsolatot akarnak végrehajtani; mert 
a törvényes formában kiadott parancsolatnak engedelmes
kedni kell, s ha azokra nem akartak büntetést szabni, kik 
a cabinet titkait elárulják, tehát hagyjuk ki e §-t egészen, 
mert többet árt, mint használ.
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Turócz megye követe Rakowszky Adolf: A jelen feje
zetben kifejtett bűn tettleges ellenszegülésnek szempontjából 
lóvén meghatározva, a d) alatti hozzáaclatott pont ezen elvvel 
nem egyezik; mert ebben a tanácsadás megrovatik, ez pe
diglen egyedül szóból áll és nem tény; — mennyire végtére 
ez a felségnek jól vagy roszul adatott, miután nyilván nem 
történik, arról csak a felség tud, s így bogy lehet azt be
bizonyítani? — de miként is lehet szó a ministeriumnak 
felelősségéről? azt csekély fogalmam szerint nem érhetem 
fö l; minthogy országunk semmi ministeriumot nem ismer
és nem fizet, ha csak az úgynevezett »consilium regium« 
ezen név alatt nem foglaltatik; — ha pedig úgy van, akkor 
ezen d) pont fölösleges, mert a consilium regiumhoz tartozók 
csakugyan a kormánynál levő királyi tanácsosok és hivatalos 
főméltóságok; ezeknek pedig hivatalos visszaélései a büntető
törvénykönyv 54-ik fejezetében határozottan megrovatnak ; 
annálfogva a d )  alatti pontnak kihagyásához és utasításom 
következtében a főméltóságú országos választmány szerke
zetéhez járulok.

Komárom megye követe Ghyczy Kálmán: Előttem 
tisztán áll, hogy mind régi törvényeink szellemében, mind 
azon köz alkotmányi elveknek tekintetéből, melyek az újabb 
időkben a világ csaknem minden szabad nemzetei között 
kifejlődtek, nekünk kívánni kell, hogy felséges urunknak 
hűtlen tanácsosai ellen büntetés rendeltessék. Hogy e rész
beni régi törvényeink, jelesen Ulászló törvényei, erejükben 
most is fennállanak, bizonyítják az 1825-ik esztendei ország- 
gyűlési tanácskozások, melyekben nagyméltóságod is hatályos 
részt vett s a melyeknek alkalmával Ulászló kérdéses tör
vényeinek foganatosítását az ország rendei ismételve sür
gették. — Kifejtették a fenforgó kérdéseket az 1840-iki 
országgyűlésnek alkalmával a szólásszabadsági sérelem tár
gyában történt vitatkozások is, melyekben a különbség a 
fejedelem kormányzása és uralkodása közt — mire bennün
ket nagyméltóságod szinte emlékeztetett — bőven megvitat
tatok. Nem akarván tehát a kérdés törvényes oldalának 
taglalásával hosszasabban foglalkozni, melyhez — mint nagy-
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méltóságod maga is megjegyzé — újat adni nagyon nehéz, 
csupán Szepes megye érdemes követének azon előadására, 
hogy csak tett, nem szó büntethető, azt jegyzem meg: hogy 
a királyi tanácsosok hivatala épen abból állván, hogy fel
séges urunk tanácsában véleményeiket jelentsék ki. — az ő 
szavuk, ily értelemben véve, nem puszta szó, hanem valódi 
te t t ; s mindezeknél fogva szavazatommal röviden a kerületi 
szerkezet megtartása mellett nyilatkozom. Nem mellőzhetem 
mindazáltal azon észrevételemet: miszerint tartok attól, hogy 
ha a törvényszerkezet így' marad, mint van, a törvény meg
hozva lesz ugyan, de a hűtlen tanácsosoknak megbüntetése 
gyakorlatban még sem lesz eszközölve. A hűtlenség esetei
ben közvádló a királyi ügyész, perbe-fogó biró a királyi 
táblának egy része, Ítélő biró a királyi curia. Lehet-e re
ményleni, hogy a hűtlen tanácsos ellen a királyi ügyész 
önmagától közkeresetet emeljen vagy erre kormányi rendelet 
által kényszeríttetik ? Az országos választmány kisebbsége 
különvéleményében a bíróságot hűtlenségi esetekben az or
szággyűlés küldötteire kívánta ugyan ruháztatni, de ezen 
különvélemény szerint is a perbe-fogó és ítélő bíróság csak 
a királyi ügyész jelentésére és ő felsége rendeletére össze
hívandó ; ezen szabályban nincs tehát biztosság arra nézve, 
hogy a hozandó törvény foganatosíttatni fog. Miképen kelljen 
a közkeresetet megrendelni? arról annálfogva itt és ezen a 
helyen kell rendelkezni; mert általánosan keresztülvezetett 
elv az egész büntetőtörvényben az, hogy mindazon esetekben, 
melyekről a törvény nem rendelkezik, közkeresetet csak a 
közvádló indíthat; így vélekedtek a t. RE,, is, midőn az új 
fejezetben, melyet a 44-ik fejeüet után tétetni kivánok és 
mely az adót törvénytelenül megajánló törvényhatóságokról 
szól, azt rendelik: hogy azok ellen, kik az ily adóajánlást 
szavazatukkal pártolják, vagy behajtásában részt vesznek, az 
országgyűlésen összegyűlt RR. határozatára emeltessék köz
kereset ; ennek hasonlatosságára óhajtóm tehát itt is, hogy 
a vitatás alatt levő törvényczikk d) alatti pontja után ezen 
szavak tétessenek: »ez esetben a tettes az országgyűlésre 
összegyűlt RR. határozatára közkereset alá veendő«.
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E lnök : A mi előadatott, a Il-ik  részhez tartozik, 
t. i. az eljáráshoz ; különben legyen megnyugodva az érdemes 
követ úr, hogy ha a kir-ályi ügyész lesz a közvádló, köte
lességét bizonyosan teljesíteni fogja, mert az ellenkezőt róla 
előre feltenni nem lehet; de minden esetre ez nem ide való.

Borsod megye követe Szemere Bertalan: Ha valaki 
itt nagyméltóságodnak hosszan kifejtené eddigi büntetőtör
vényeinket, s azokat a jelen törvényjavaslat ellenébe állítván, 
azt következtetné belőle, hogy mivel eddigien máskép volt, 
jövendőben is úgy maradjon: ez okot, reményiem, maga 
nagyméltóságod sem fogadná e l; mert a mult, a levő, a 
birót köti, de a törvényhozást nem, mert az a jövendőnek 
alkot. Ez legfőbb oka, miért nem követem én nagyméltósá
godat a törvények és a történet mezejére, hol oly gazdag 
készülettel lépett fel nagyméltóságod; megjegyzem azonban: 
hogy azon adatokat alkalmasint másképen is lehetne össze
állítani; mert hiszen például az 1526: 1. törvényt jeleli ki 
az elnök azon alapnak, melyen az 1507 : 7. t.-cz. ellenére 
az e tekintetben helyreállított királyi hatalom újra felépült; 
és pedig abban azt olvasom: »ut majestas sua dignaretur 
authoritate et pot estate sua, quam habet, úti«-; — ebből, 
miután e »quam habet« kifejezést benne találom, én még 
nem következtethetem, hogy ez által az Ulászló idejében 
felállított korlátok megsemmesíttettek volna. Én ugyan tör
vényhozásban szeretem a történeti alapot, mert így az új 
jobban egygyé forr a régivel, és ha van alap a múltban, 
arra kell építenünk: de ha nincs, mi teszszük azt. E szerint 
az elnök beszéde legroszabb esetben csak a történeti alapot 
vitatta volna el tőlünk, de nem az alkotandó törvény szük
ségét és üdvös voltát. És a törvényjavaslat nem egyéb, mint 
az alkotmányos élet természetes törekvésének nyilatkozata, — 
nem egyéb, mint közelítés az alkotmányos élet bevégződé
séhez, azaz a kormány ellenében. Nincs üdvösség polgári 
társaságokban nyilvánosság s felelősség nélkül, s én teljesen 
hiszem, hogy a két elvnek, de kivált a felelősség elvének 
beoltása nélkül a monarchia életfájába, azóta Európában 
egy pár monarchiával most kevesebb volna. Minél igazabban
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felelősek a tanácsosok, minél kevésbbé vonulhatnak tetteikkel 
a fejedelem szentséges személyének illethetlen paizsa mögé, 
minél hívebben alkalmaztatik amaz elv: hogy »a fejedelem 
uralkodik, de nem igazgat«, mit az elnök már Werbőczy e 
szavaiban: »régimén et gnbernium« feltalált, de Werbőczy 
által bizonyosan nem vétetett ez új értelemben: annál bizo
nyosabb a monarchiák fennállása; mert a mi jó történik, 
mind a fejedelemnek, — a mi rósz történik, mind a taná
csosoknak fog tulajdoníttatni. Ezért én nem csak az alkot
mányos elvűektől várom a kormány felelősségének tettleges 
felállítását, de talán még inkább várom azoktól, kik a feje
delemnek különösebben s hivatalaiknál fogva is hívei, mint 
nagyméltóságod; várom ezt épen a monarchiák s monarchák 
érdekében; mert a mint a tanácsosok felelőssége növekszik, 
az alkotmányos monarchiái elv annál inkább fog tiszteltetni. 
Szabad legyen a fejedelmeket egy templomhoz hasonlítanom, 
melyre nézve a felelős tanácsosok szolgálnak villámhárítóul, — 
minden harag, boszú, düh, a mi az elkeseredett vagy föl
ingerelt nép szivében kél, ezek ellen fog irányoztatni, a feje
delmek személye csak tiszteletesbbé válik; a felelősség a 
polgárokra megnyugtató, a fejedelem személyét pedig még 
magasban kiemeli az embernek mindennapi indulatai közül. 
Igaz, e törvényjavaslat talán határozatlan, s talán rósz benne 
az, hogy az alkotmányos jogok nem lévén meghatározva, 
azok meghatározása a biró Ítéletére bízatott; de valjon-e 
törvényczikk alkotásának alkalmával amiígy mellesleg meg 
lehetett volna-e állapítani a közjog sok kérdéseit, melyek 
iránt a kormánynyal nem vagyunk tisztában még most 
sem? — váljon, ha a Il-ik részben a különvélemény által 
javaslóit bíróság el fog határoztatni, ez ügyben nem leend-e 
az illető s tárgyismerő biró? és váljon nem áll-e más né
peknél is a tanácsosok vagy ministerek felelőssége a nélkül, 
hogy az alkotmányos jogok, miknek megsértéséért feleletre 
vonatnak, azon törvényben ki volnának jelelve? Én legalább 
erre nem emlékezem sem az amerikai elnök felelősségét 
megállapító törvényben, sem az angolok illető törvényében; 
azt pedig állíthatom, miképen a franczia 1830-iki chartának 
45-ik czikkében a ministerek felelőssége ki van mondva, a
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69-ik czikkben pedig ez iránt részletesb törvény igértetik. 
és felelősséggel mégis tartoznak a ministerek a nélkül, hogy 
a részletes törvény mind ez ideig meg volna hozva. S hol 
vannak-e tekintetben a mi garantiáink ? — Nagyméltóságod 
1222-re, 1681-re, 1790-re emlékeztet? — de váljon a nyers 
ellenállásnál, a »jus resistendi«-nél, az újabb fejleményü 
statusok nem czélszerűbb biztosítékot kivánnak-e A felelős
ség a béke eszköze; a »jus resistendi« forradalomra vezet. — 
Azt sem tarthatom, hogy felelősség csak ott van, hol muni- 
cipalis szerkezet hiányzik; mert Amerikában és Angliában 
is van municipalis szerkezet, mind a mellett, hogy némely 
hivatalnokokat egyenesen a kormány nevez ki, — mind a 
mellett, hogy formára nézve a miénktől különbözik. Vannak 
dolgok, melyek fölötti intézkedés a helyhatóságokat illeti; 
természetesen, hol nem illeti, ott központosítás van; vannak 
mások, melyek a központi hatalom körébe valók; amazokra 
nézve nem, csak ezekre terjed ki a ministerek felelőssége. 
E  kétféle viszonyok közt csak határvonalt kell húzni. És 
miután az elnök azon alternatívát állította fel, hogy vagy 
municipalis szerkezetünkről mondjunk le, vagy a felelősség 
behozatalával hagyjunk fel, főkép azért szólalék meg, hogy 
kijelentsem: miképen én e kettőt nem tartom összeférhet- 
lennek; megtarthatjuk a megyei szerkezetet, mely századok 
hosszú során megszabadítója volt szabadságunknak, s meg
nyerhetjük a kormány felelősségét is egyszersmind; minde- 
niknek megvannak saját határai. Ezért a törvényjavaslat 
mellett szavazok. (»Maradjon!«)

Elnök . Hiszen maradjon! — de én mégis félek tőle. — 
Méltóztatott mondani: hívebb a kerületi propositio, s hogy 
a fejedelemre nézve több jó van benne, mint előadásom
ban ; — ezen igen örvendek, mert szívemből kívánom, ma
gamat is királyom hívének tartván, hogy mások által a hív- 
ségben még felülmúlattassam. Más tekintetben pedig, a mit 
Angliáról tetszett mondani, — nem egyforma a helyeztetés; 
mert ott a municipalitas nincsen annyira kiterjedve, az angol 
ministerium még az utolsó békebirót is maga nevezi ki. — 
Mi azon eszmét illeti, hogy a fejedelem személye a felelős
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ministerium által biztosabb, erre csak azt mondom: ezen 
tan igen ismeretes; de erre a fejedelmek csak azt felelik, a 
mit az ember sokszor a privát-életben szokott mondani: 
»köszönöm alázatosan a megkimélést, de én is akarok vala
mit tenni«; — és ha az utolsó eseményeket veszszük, maga 
is elő tudná sorolni az érdemes követ úr, hol voltak bizto
sabbak a fejedelmek: a hol felelős ministerek voltak, vagy 
a hol nem voltak ? — Egyébiránt elég legyen mondva; én 
azért, hogy valami új és divatos, még se jónak, se rosznak 
nem tartom, s szinte nem azért, mert régi; szemébe nézek 
a tannak s önmeggyőződésem és a történeti tapasztalás sze
rint ítélek, s azt tartom : »nihil admirari rés est prope 
unica, quae possit facéré beatos«.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Ahhoz hiába 
szólok, ki azt a veszedelmet nem érzi, mely abban fekszik, 
ha valakit szóért büntetünk; egész Európában nincsen codex 
alkotmányos országban, hol valakit szóért, tanácsért büntetni 
lehet; vegyük föl Angliát, Francziaországot: a tanácsért 
senkit sem büntetnek; ha pedig Borsod megye érdemes 
követe az alkotmányos jognak biztosítását találja a ministe
rek felelősségében, kérdem most Borsod megye követét: van-e 
eset Francziaországban, hogy a ministereket revolutio nélkül 
büntették volna? — revolutio kellett mindenhol ahhoz, hogy 

Na ministereket felelősségre vonják; és ha azt be akarjuk 
hozni, más törvénynyel kell azt behozni s más előzmények
kel; behozni t. i. a megyéknél, s ha ottan behoztuk, akkor 
álljanak itt elő; annyival inkább, mivel a végrehajtó hata
lom a megyéknél vagyon; mert ha a d) alatt azt mondják, 
hogy azt, ki valamely alkományos jogot erőhatalommal föl
forgató királyi rendeletnek kiadásában résztvesz, büntetni 
kell, tehát miért nem akarják azt is büntetni a t. KK. és 
BR., a ki az ellenségnek a cabinet titkait elárulja, vagy 
annak kezébe documentumokat szolgáltat? hanem egyedül 
csak a tanácsosokat akarják a szóért büntetni; ez olyan 
következetlenség, mely alól szabadulni nem lehet.

Baranya megye követe Majláth György: Még csak 
azt akarom hozzáadni, hogy a ministerek felelőssége a mos-

21*
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tani rendszer mellett lehetetlen; mert más alkotmányos 
honokban a minister felelős ugyan tette iért: de addig, míg 
a kormány élén áll, korlátlanul igazgat, a szükségeseknek 
vélt szabályokat minden ellenszegülés daczára végrehajtja. 
Nálunk ellenben institutióink fonalán minden törvénytelen
nek vélt szabály kivételét az egyes hatóságok »vis iner- 
tiae«-je akadályoztathatja; ez eszme ellenkezik a felelősség 
fogalmával, mert ha végre nem hajtatott azon rendelkezés, 
mely czélba vétetett, valódi panaszra alap nincsen, vagy ha 
végrehajtatott, magában az engedményben rejlik a parancs 
törvényszerűségének eszméje. Én tehát ez idegen institutiót 
eddigi municipalis rendszerünkkel öszhangzásban nem látván, 
az országos választmányi szerkezetet megtartani kívánom.

Somogy megye követe Somssich P á l: Szepes megye 
érdemes követének felelem, hogy a törvényjavaslat így hang
zik : »a ki valamely alkotmányos jogot erőhatalommal föl
forgató királyi rendeletnek kiadásában résztvesz«. I t t  nem 
szó az, hanem tett, miről említés tétetik.

Elnök: A mostani rend szerint az úgynevezett magyar- 
tanácsosokkal kivihetetlen ez a dolog; mert —■ röviden mon
dom — nincsen felelős biró és minister, — kivihetetlen az. 
egész dolog. így tehát az a), b), c) után kell jönni a d) 
pontnak is. (»Maradjon!«)

Ezzel az ülésnek vége lön.
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40. Országos ülés.

1843. évi szeptember hó 7-én.

A 44-ik fejezet után jövő, kerületileg megállapított 
új fejezetre nézve:

E lnök: Tek KK. és R R .! Nem lehet tagadni, hogy 
Ulászló Y-ik decr. I-ső czikke szól erről a tárgyról; de ott 
a  tárgy nincs oly terjedelmesen kifejtve és a büntetés is 
másféle s leginkább becsületvesztéssel van összekötve; itt a 
t. KK. és RR. más büntetéseket szabnak. Azon kívül, a mit 
tegnap is fölhoztam e tekintetben és a mi ide is alkalmaz
ható, különösen e törvény ki-nem-vehetőségét tartom főbb 
tekintetnek. Először is bajos annyit büntetni; másodszor: 
ha ez lehetne is, a főnököket nem oly könnyű mesterség 
kitudni; azonkívül a büntetések is rettentő nagyok; mert 
itten 12 esztendő van szabva, mint a rablásra. Én tehát 
főkép a ki-nem-vihetőség miatt ajánlanám a t. KK.-nak 
és KR.-nek, hogy elmaradjon; de azonkívül bátran lehet 
mondani, hogy Ulászló törvényei localis törvények voltak; 
Ulászlónak senki sem akart valamit adni, sem országgyűlé
sen, sem azon kívül, az ő házát arra szánták, hogy ne ural
kodjék : azon törvény hát az akkori idő körülményeinek 
szülötte volt; de most másképen állnak a dolgok; a mostani 
időben, ha törvénytelen közadót vet ki a vármegye, senki 
sem fizeti meg; ha pedig mégis megveszik rajta, törvény 
útján visszavétetheti. De többet mondok a t. KK.-nak és 
RR.-nek: nem tudom, birótársaim mit ítélnének, én — mint 
főbíró — ha törvény nélkül valamit valakitől kizsaroltak, 
csupa megyei határozat következtében, s ezt törvény útján 
végre is hajtották, ezt azután hozzám appellálnák — én 
visszaitélném és visszafizettetném; ha pedig erőszakkal ven
nék meg valakin, hasonlóképen megbüntetném az erőszakos- 
kodót. De gondoljuk meg azt is, t. KK. és KB., hogy sok 
lenne, ha minden áthágásra törvényt kellene szabni; vannak
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még más áthágások is, melyek a társaság érdekeit sokkal 
jobban sértik, és e törvényt e tekintetből is kihagynám.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: A mit a kerü
letben mondottam, most is azt mondom, bogy ha a t. K K . 
és RE. egy-két esetet a törvényben ki fognak emelni, épen 
akkor a többi esetekben a törvényt sérteni kinek-kinek 
szabadságában álland, azaz: ha példának okáért törvény 
bozatik, főképen a fizetés iránt, s ha a megyék e törvényt 
valamely indítvány következtében megsértik, akkor az indít
ványozókat, kik javaslatba hozták ezen törvény megsértését, 
büntetni nem lehet m ajd; mert csak egy-két esetre van 
büntetés szabva, a többire nincs. Meg kell mondani, véle
ményem szerint, általában: hogy mindenki biintettessék, a 
ki bármely fennálló törvényt tettleg megsért, nem pedig 
egyedül ezt a két esetet emelni ki.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Az ezen czikkben 
elősorolt esetek olyanok, melyek rendesen magasabb impul- 
susnál fogva történnek, és akkor úgy kell tekinteni azokat, 
mint alkotmánysértő rendeleteket, midőn p. o. országgyűlésen 
kivtil gyakor ízben subsidiumok, katonák segedelmi adását, 
sőt magának az adónak ezüst pénzre leendő átváltoztatását 
javaslották. Az 1827-ki törvényczikk erre nézve nyújt ugyan 
nem kis garantiát, de mégis könnyen megtörténhetik, hogy 
ismét olyan időszakok állanak elő, hogy országgyűlésen kivül 
is történnek a kormány részéről ilyen követelések, és kik 
ily felszólításnak engedelmeskednek, azokra nézve a bünte
tésnek igen szigorúnak kell lenni. Azon esetek, melyekre 
excellentiád hivatkozik, az én fölfogásom szerint a statuta- 
rius körbe vágnak; mert ha a megye belső szükségeire vagy 
közczélokra adót vett ki, és ez statútum útján történt, köz
keresetnek helye nem lehet; ha statútum nélkül történt, 
lígy a törvény szigorú eljárását igénylik, s akkor a maga 
útján van, úgy hiszem, hogy a visszafizetés megtörténhessék, 
a mint excellentiád ajánlani méltóztatott; de a jelen eset
ben csupa visszafizetés által a bűn kellőkép megbüntetve 
nincsen. Én magam részéről óhajtanám azt, a mit Szepes
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megye érdemes követe mondott; mert hiszem azt, hogy a 
törvény maga nem nyújt elegendő garantiát, ha csak sanctio 
nincsen mellette; de a mit Szepes megye érdemes követe 
előadott, az a végrehajtó hatalomnak munkás köréhez tar
tozik, s ha a törvénynek végrehajtását a törvényhatóságok 
szigorúbban nem veszik, a dicasteriumnak hatóságában áll 
a törvény foganatosítását más módon is eszközölhetni.

EhiöJc: Azt adom hozzá, hogy most már a 429. §-nak 
d) pontja is áll, hol a t. KK. és RR. erősen büntetik azt, 
ki rósz tanácsot ád, és azt, ki a rósz tanácsot végrehajtja; 
ugyan mi kell több, a mit még ehhez hozzá kellene adni? 
A tanácsos óvakodni fog, hogy rósz tanácsot ne adjon, és 
ha még ennél is többre megyünk, akkor a felett, hogy jól 
itélt-e az illető bíróság, vagy nem ? az országgyűlésen örökös, 
oda nem tartozó, és csak a bírói hatalmat gyengítő discepta- 
tiók lesznek. Egy bizonytalan új nemét hozzuk be a vét
ségnek, melylyel a statutarius jog összeütközésben lesz. — 
Ismételve kijelentem: példát nem tudok arra, hogy a végre
hajtó is büntettessék. Folyvást azt mondom, hogy ezen 
törvényre legkisebb szükség nincsen.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Én kettőt 
látok Bihar követének előadásában; először: azon útból, 
melyet eddig követtünk a sérelmekre nézve, el akar térni, 
és a büntetőtörvénykönyv körébe akarja átvinni a sérelme
ket ; ez nem lehet, míg a többi közjogi törvényeket is által 
nem vizsgáljuk. Másodszor: azt mondja, hogy ha a törvény- 
hatóságok a törvényeket nem teljesítik, az a kormány hibája. 
Megvallom, t. KK. és RR., hogy a végrehajtó hatalom nagy 
része a megyéknél vagyon, és más nemzetnél állana talán; 
de egy nemzet sincsen, csak a magyar, hol a végrehajtó 
oly keveset függne azoktól, kiket a kormány eszközül használ 
a törvény teljesítésére, hanem függ épen azoktól, kik ellen 
a végrehajtást intézni kellene; és a kormány kezeiben nin
csen erő, mely az akaratnak hiányát pótolhatná, és a megyék 
szándékos hanyagságát cselekvő erőre tudná változtatni. Ak
kor, mikor a d) alatt a felelősséget behoztuk a kormány
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embereire nézve, miért nem hoztuk be inkább a törvény
hatóságokra nézve? — Csak felülről akarjuk-e magunkat 
biztosítani? — Én azt gondolom, míg a törvényhatóságokra 
ilyen törvény hozatni nem fog, addig a kormány hatható
sabban nem rendelkezhetik.

Torontál megye Jcövete Hertelendy Miksa: Bihar megye 
követével egyetértek; mert most, midőn büntetőtörvényköny
vet alkotunk, itt van annak ideje, hogy minden bűnökre 
büntetéseket szabjunk. — Arra, a mit excellentiád méltóz- 
tatott mondani, hogy Ulászló törvényei olyanok, melyeket 
most alkalmazni nem lehet, azt felelem: hogy épen azért 
látom szükségesnek, hogy legyen positivus törvény. — A mit 
Szepes megye érdemes követe mondott, — nem foghatom 
föl, hogy a végrehajtó hatalomnak nincsen Magyarországban 
hatalma a törvénytelen eseteket korlátozni; hiszen benn van 
a törvényben, mi módon gyakorolhatja azon jogát, s ha a 
kormány azt nem tudja teljesíteni, ez egyedül csak az ő 
hibája; de én a kormányról föl nem tehetem, hogy hatal
mával élni ne tudjon.

Elnök: A mostani köriilállások között nem sokat 
használna ezen törvény. Ulászló törvényeiben ugyan nem 
alkalmatos büntetések hozattak, mert a hol az mondatik: 
»bona diripiantur«, — nem a mostani időkhöz illő, és ez 
nem volna más, mint az amerikai Lyncli-törvény; — de ha 
nem tartom is azokat azon részben, melyben ily tettleges 
erőszakot rendelnek, helyeseknek, minden esetre más tekin
tetben alkalmasabbaknak tartom a 12 évnél; mert a ki ilyes 
valamit tesz, az — Ulászló törvénye szerint — a megye, az 
ország előtt becstelenné is válik s azt a közvélemény bün
teti; ez pedig műveltebb embernek elég nagy büntetés.

Borsod megye követe Palóczy László: Én azt tartom, 
a törvénynek meg kell maradni, annak nincs hasonlatossága 
a többi köztörvényekkel. Ez a két dolog sarka a constitu- 
tiónak. Hasonló ezen intézkedés a mutiny-billhez Angliában, 
melyet 1688-ban hoztak ott be, t. i. hogy a közadót egyik
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év ápril 20 -tól a másik év ápril 20-ig lehet csak kivetni, 
addig kell lenni országgyűlésnek, s ha nem tartatik meg, 
akkor nincsen contributio, nincsen flotta, nincsen armadia, 

a király kénytelen a nemzethez folyamodni, mert pénz és 
armadia nélkül király nem lehet. — A  magyar nemzet épen 
hasonlót akar megállapítani, midőn ki nem bocsátá kezeiből 
a katonaságróli rendelkezési jogot; mert ha azt kibocsátja, 
mi szükség lesz akkor diaetát tartani ? így pedig múlhatat
lanul meg kell azt tartani. Tek. KK. és E R .! Mikor a 
Bourbonokat — a kikről jól jegyezte meg Napoleon, hogy 
25 éves számkivetésök alatt semmit sem nem tanultak, sem 
nem felejtettek — visszavitték az európai fejedelmek Párisba, 
a királyhoz intézett ismeretes iratban az mondatott Carnot 
által, hogy eleitől fogva a királyok a magok jogait terjesz
tették, a nemzetek pedig ugyanazon királyi jogokat korlá
tozni akarták, és ebből származtak minden revolutiók a 
história tanúsága szerint; a ki ezt mondotta, annak aligha 
igazsága nem volt; tudjuk, hogy ha szabad, alkotmányos 
országban valamely királyi jogot kétségbe vesz vagy épen 
korlátozni akar a nemzet, azt mondják az udvariak, hogy 
a nemzetnek nincsen igazsága s hogy a királynak joga tör
vényen alapul s hogy ezért föl kell hagyni minden műkö
déssel ; ha ez a felelet jó, helyes és igazságos: hát a nemzet 
részére nem ken e kölcsönösen igazságosnak lenni ? — ha a 
fejedelmek jogai helyesen oltalmaztatnak, miért ne védhessék 
a nemzetek is jogaikat?

Alkotmányos országban, melynek tiltó törvényei nin
csenek, a szabadság nem ér semmit; de ezenkivül alkot
mányos szabad országban biztosításnak is kell lenni a tör
vényhez kapcsolva, hogy a nemzet törvényeiben találjon 
oltalmat; a hol ezen sanctio nincsen, ott a constitutio csak 
papiroson van; soha sem szokták a nemzetek törvényeit egy 
csapással fölforgatni, mert ez nem jó példa volna és erős 
reactiót szülne; hanem mindenütt azt olvassuk, hogy las- 
sankint ássák a minát az alkotmányos jogok alá; hiszen 
valahányszor a nemzettől törvényen kivül subsidiumot kér
nek, mindig azt mondják: »ez ugyan törvényen kivül van, 
én azt megismerem, de ne féljetek, nem sértetik meg a
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törvény«; sőt a királyi szó szentségét is adják reá és azt 
mondják: »nem fogtok többé törvényen kívül adni contri- 
butiót, csak most az egyszer adjatok, mert szükség van 
reá«. — A nemzet, királya iránti tiszteletből és ragaszko
dásból, megtette a mit kértek, a szokott clausulákkal és 
záradékokkal, a mint szokott lenni. — Ha másodszor megint 
törvényen kívül kértek valamit a nemzettől, ekkor már 
hivatkoztak az első esetre, azt mondván: »akkor is adtatok, 
most is kell adni«. — De harmadszor mi történik? Már 
akkor elmaradnak a contestatiók s azt mondják: »hiába 
hivatkoztok ti a törvényre, hiszen több példák vannak arra, 
hogy diaetán kívül is adtatok, az egész törvény gyakorla
tilag semmit sem ér«.

A nemzetek törvényeiktől biztosan el nem távozhat
nak, ha pedig eltávoznak, ez maga-magát megboszúlja. Az 
1741-iki törvényben kért Mária Terézia segedelmet a ma
gyaroktól s ezek adtak is; 1756-ban, a hét-esztendős háború 
alatt, szinte kértek diaetán kívül olyan contestatiókkal s 
adtak is a magyarok több mint 52 ezer embert és pénzt 
is sokat. Mi lett belőle? Például hivatkoztak rá a háború 
után is; már akkor azt mondták, hogy nekik ahhoz joguk 
van; József már úgy kérte a subsidiumot, hogy a ki nem 
akart adni, dragonyosokkal törette be a granariumát. — 
Az 1791-iki törvényben parancsoltatik: hogy az ország- 
gyűlésen kívül subsidiumot sem kérni, sem adni nem szabad. 
És mi lett belőle ? Megtartották-e a törvényt ? Az 1809-iki 
diaetáig igen; akkor kértek subsidiumot s adott is a nemzet 
fejedelmének óvás mellett; de későbben már azt mondották: 
»több lovasság kell, és pedig rögtön diaetát nem tartha
tunk«, — s a vármegyék adtak is törvényen kívül. Későb
ben megint hasonlót mondtak; a mit előbb kértek, azt 
1813., 1814., 1815-ben követelték; sok vármegye kivetette 
és beszedette — a mi elég szomorú volt a megyékre, — sok 
pedig nem. — Vége lett a háborúnak s azt hittük, nem lesz 
semmi többé. 1821-ben egy kis carbonari-háborút vártak 
Olaszországban és ismét kértek katonát; némely megyék 
ismét adtak, a kik nem adtak, királyi commissiót kaptak 
s az ellenszegülő tisztviselők fogságra vettettek. A következő
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1825-iki országgyűlésen kivívta a nemzet dicsőségesen a 3. 
és 4. igen szép articulusokat, melyekben írva van: bogy 
soha, még rendkívüli esetekben sem szabad diaetán kívül 
segedelmet kérni, vagy adni.

Igaz, nagyméltóságú személynök úr, hogy azóta példát 
nem tudok mondani, hogy megsértetett volna a törvény, 
mert háború nem volt; azonban azért arról gondolkozni 
nem felesleges, olyan idők még előfordulhatnak, s ha sanctiót 
nem köt a törvényes tilalomhoz a nemzet: annyi, mintha 
semmit sem csinált volna; mert ilyen sanctióval el nem 
látott törvény mellett tudjuk hogy mennek a dolgok; a 
hivataloskodók serege megjelenik a vármegyében ; hogy meg
mutassák a subsidium szükségét, előhozzák a sophismáknak 
mind a 12 categoricus imperativusait, és addig viszik a 
dolgot, hogy győznek, mert tudják, hogy e tetteikért a 
hivatalok, keresztek, mint a manna az égből, lígy hullanak 
reájok; ha pedig azt nem teszik, elégedjenek meg, ha csak 
notabenét kapnak a fekete könyvben. — Tek. KK. és RE,., 
én azt mondom: a magyar nemzetnek szeretetét megnyerni 
s azt örök hálára lekötelezni — egyik legkönnyebb mód, 
mely semmi költségbe nem kerül, az : hogyha a törvények 
megtartatnak. Továbbá: nem lehetne bizodalom a büntető- 
törvényekhez, ha azt látjuk, hogy egyes polgár, ki megsérti 
a törvényeket, megbüntettetik, a kormány tisztviselői pedig, 
kik megszegik a törvényt, nem csak nem bűntetteinek, 
hanem még hivatalt is nyernek. — Annálfogva, t. KK. és 
RR., én a törvény megtartását kívánom.

E lnök: Ezekre csak azt mondom, hogy ha nemzetünk 
már oda siilyedt volna, hogy 12 éves tömlöczczel kellene 
fenyegetőznünk, hogy az ilyen csáhképek által el ne foglal
tassák, akkor az egész nemzetről kellene kétségbeesni. Az 
érdemes követ úr hosszú lisztáját adta a subsidiumoknak; 
én azt tapasztaltam, hogy a ki akart, fizetett, — a kinek 
nem tetszett, nem fizetett; — 1813-ban és 1815-ben a 
subsidiumok számtalan megyékben megtagadtattak; volt 
sok megye, mely soha sem fizetett; — itt is azt mondom, 
hogy a nemzet characterének szilárdsága tüntette ki ma-
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g á t; — történtek ilyesmik, az igaz; de azért ritkán láttam 
nemzetet, mely magát úgy vissza tudta volna helyezni előbbi 
jogaiba, mint a magyar. — 12 év a rablóra van szabva, s 
ha a jelen esetre is annyit szabunk, ez valóban rettentő 
büntetés, és most is újra mondom, hogy ha ilyen erős tör
vények volnának szükségesek az itten előadott bűntettre, 
a nemzet az által csak azt mutatná, hogy nem bízik magá
ban ; pedig én azt hiszem, hogy még bízhatik.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Én Torontál 
megye érdemes követének akarok észrevételeket tenni; és 
megvallom, ha ezen módon akarunk segíteni magunkon, az 
— véleményem szerint — könnyen nemzetünk átkává vál- 
hatik. Tapasztaltam, hogy függetlenek akarnak lenni megyé
ink a felsőbbségtől, s mindig csak magánérdeket tartanak 
szem előtt, s innen támad az igyekezet függetlenül mozog
hatni a törvények sikeresíthetésében, s a mit jobbnak tar
tanak, habár a fennálló renddel ellenkezik is, erőszakkal 
életbe akarják léptetni, és nem figyelmeznek arra, hogy az 
más jogának bitorlása; — és mind ez a szabadelműség 
szine alatt történik; pedig a jogbitorlás szabadelműség színe 
alatt még kárhozatosb. Ha Torontál megye érdemes követe 
kezét szivére teszi: meg kell neki vallani, hogy az általa 
felhozott argumentum meg nem állhat, és nem kellene a 
visszaélések elfojtása kötelességét magunkról másra utasítani, 
ki a végrehajtó hatalmat nem gyakorolja. — Tapasztaltam 
több ízben, hogy a megyék felsőbb parancsnak engedel
meskedni nem akarnak, s e tárgyban példával is tudok 
szolgálni. Egy szolgabiró ellen zsarolások végett panasz 
tétetik; a consilium investigatiót parancsol a megyének; 
a megye repraesentál: hogy a szolgabiró becsületes ember, 
és ellene az investigatiónak nincs helye; erre commissarius 
küldetik ki, a dolog megvizsgálása végett; ez el is jön, s 
a kipuhatolt tett után actiót rendel; erre a megye remon- 
s trá l: hogy nincs helye az actiónak; ily körülmények közt 
három évig hivatalban van a szolgabiró, s a visszaéléseket 
folytatja; bekövetkezik a restauratio, a megye a szolgabirót 
perceptornak nevezi, mert ezen hivatal a megyétől függ,
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és ez által aligha elrettenti a visszaélések folytatásától. 
Tegyük fel már most azt, hogy a megye snspendálja egyik 
gyűlésen a szolgahirót: ez megharagszik, s a másik gyűlésen 
korteskedés által a megye végzéseit megsemmisíti, s ekkor 
a megye azt látja, hogy hatalma nincsen; és így, mikor a 
felsőbbségtől függetlenek akarunk lenni, a constitutio hiá
nyossága miatt nem tudjuk az erőszakot gátolni. Ezen 
segíteni kell! Ha az olyan, ki visszaéléseket követ el, nem 
kedvelt ember a megyében, azt rendre utasítani tudják; 
de ha az népszerű, hol van akkor a garantia ? — A kor
mány parancsinak nem engedelmeskednek; az pedig nem 
lehet, hogy a consilium mindig commissariusokat küldjön 
a megye nyakára. — Tehát, vélekedésem szerint, nem kell 
a megyéket a törvényhozás felibe állítani, hanem a köz- 
igazgatás sikeres mozgonyaivá tenni. Mi most magunk kor 
mányozzuk magunkat; de meg kell vallanom, még a közép
szerűségtől is távol állunk; és így megtörténik, hogy utol
jára is épen azon törvényeket nem fogjuk végrehajtani, 
melyek legalább a nemzet heléletébe vágnak. — Javító
börtönrendszert akarunk behozni: minden megye másképen 
magyarázza a z t; az adót nem fogjuk beszedni; hány parancs 
ment már az iránt? Nagyon sok megyék vannak, hol az 
adó be nem szedetett; a hol egy-két ügyes alispán van, 
ott csak hamarabb teljesíttetik; de ez igen ritka helyen 
van. Népnevelést akarunk behozni; de nem ügyelünk arra, 
hogy a gyermekek iskolába menjenek. Országos kölcsönt 
fogunk felvenni; de hát a megyei ajánlatok be fognak-e 
szedetni ? A theatralis költségek most sincsenek behajtva. 
Gyönyörű törvény, de gyökeres csalódások! — Ha ezen 
segítni fogunk, a felelősséget azután hozhatjuk h e ; de akkor, 
mikor azt behozzuk, a törvényhatóságoktól kell a felelőssé
get követelni; vélekedésem szerint ez máskép nem lehet.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Sajnálom, hogy 
olyan jó véleménynyel a nemzet egyes egyénei iránt, milyennel 
excellentiád van, nem lehetek; mert kénytelen vagyok meg- 
vallani, hogy e részben az igen szomorít tapasztalás, melynek 
iskolája reánk nézve legnagyobb tanulmányokat ád, engem
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az ellenkezőről győzött meg — és hogy ez hazánkban így 
volt, csak néhány évvel kell visszatekinteni, az 1822. évet 
megelőzött esetekre; a kik akkor a kanczellária kormány
székén álltak, meggyőztek minket arról, hogy egyáltalában 
nem bírták ő felségének bizodalmát, és helyzetükről el is 
mozdíttattak. Igaz tehát, hogy a nemzetnek tulajdon egyé
neiben létezett ellenségeit soká keresni nem kell; igen jól 
tudjuk, hogy azon zavaros időkben, azon törvénytelenségek, 
melyek a hazában történtek, kiknek véleményével tétettek: 
a magyar kanczellária tagjainak véleményével; mert volt, 
ki separatum votumot adott, s volt egyén, ki azt mondotta, 
hogy az adót országgyűlésen kívül is be lehet szedni. Ilyen 
embernek 12 évi fogság valódi jótétemény, s ilyenek vannak 
számtalanok!

Azt mondotta excellentiád, hogy az olyan subsidiu- 
moknak megajánlása mindenkinek szabad akaratától függ; 
de a tapasztalás mást bizonyít. Biharban jelenleg is folynak 
a perek s a legszigorúbb módon hajtatnak végre azon sub- 
sidiumokra nézve, melyek 1813-ban elmaradtak. És, kérem, 
ki mellett szól ez? Yaljon ha a szegény ember ellen foly
tattatok per, segíthet-e magán? Nem, soha! Azon bizonyo
san megveszik utolsó fillérig. De a kaputos ember fogja 
magát legyezni tudni, azt fogja mondani a fiscusnak: »Uram 
öcsém! Ne replikázzon, majd eljő a restauratio, szolgabiróvá 
teszszük.« Hanem a szegény birtokos nemesemberen szigorún 
megveszik, és pedig hirtelen, és a végrehajtás különösen 
szigorú. — Kérem alázatosan, hol ilyenek történhetnek, nem 
kell-e ott gondolkozni a nemzetnek, hogy gátat vessen a 
visszaéléseknek? De igenis, kell.

Megvallom, Szepes megye érdemes követének előadását, 
én legalább, ha kormányon ülő ember volnék, nem köszön
ném meg; mert ő a kormány embereire rájok sütötte a 
gyávaság bélyegét. Különös dolog: mindig azt mondja a 
consilium, hogy nem kormányozhat, mert nem engedelmes
kednek neki; egy darab ideig a kormány olyan szabad volt, 
azt mondá: »ne kormányozzunk sokat, bízzuk a megyékre, 
majd eligazodnak azok«; hanem mióta a kormány egy bizo
nyos zászlót ütött ki, hogy t. i. minden embernek szíve
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redőiben politikai hitvallását akarja olvasni, azóta többet 
kormányzott, s a főispán nem azért kapja az instructiót, 
hogy a törvények iránt engedelmességet eszközöljön s azokat 
tiszteletben tartassa, hanem azért, hogy e vagy ama politikai 
vélemények elnyomására minden eszközt használjon; s tessék 
elhinni, hogy azon ember, ki a kormány politikus nézeteit 
pártolja, administrator lesz és, ha borzasztó bűnöket követ 
is el, meg fog dicsértetni, hogy alkalmatos a kormányra s 
hogy ő mentette meg a hazát a veszélytől, valamint egy 
megyei közgyűlésen a főispán, midőn a bunkós botok ha
talmas csattogása forgott feje fölött, köszönetét szavazott 
egy embernek, hogy a megye szemetét elnyomni képes volt. 
Meddig a dolgok így maradnak, addig a kormány férfiai 
nem becsültethetnek. — Ha egy administrator hibákat követ 
el, ki a viszálykodás magvát önmaga szórja széjjel, az ilyen
nek, akármi legyen is tette, bűnhődnie nem szabad, mert 
a kormány feladásul tűzte ki magának, hogy mind az, kit 
bármikor is nevezett hivatalra, soha hibát el nem követhet, 
és a dicasteriumok föl vannak hivatva, hogy az együgyű 
titkot palástolják.

Még egy példáját hozom föl a kormányszéki hanyag
ságnak. A törvényhatóságok jegyzőkönyvei fölmennek a con- 
siliumhoz ; de mi történik itt ? Egy gyakornoknak kiadatnak, 
hogy kivonatot készítsen belőlük; ez 9 órakor a hivatalba 
megy, iszonyú ásítozások közt fölhúzza a viaszkos vásznat 
karjaira, hogy kaputja el ne kopjék; előveszi a tollat, az 
ablakba állva faragcsálja azt és 12 óráig tovább ásítozik, 
nagy sokára bevégzi értetlen munkáját, hivatal után kimegy 
az »Auwinkl«-be; s így nincs semmi észrevétel a jegyző
könyvre és visszamegy a dolog a megyére. Hogy ezek tények, 
a jegyzőkönyvek bizonyítják; adjon nekem az érdemes követ 
úr arra példát, hogy egy ügyetlen szolgabiró vagy alispán 
a kormány által hivatalára alkalmatlannak találtatott volna; 
azt hiszem, hogy erre kevés példát fog tudni.

Miután minden hiba felülről veszi származását, a med
dig a kormánynak nem lesz jelszava a törvény és igazság, 
hanem a politikai hitvallás: addig a törvénynek tisztelete 
nem képzelhető; mert a kormányban nem tekinthetni egye-
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bet, mint pártfőnököt, ki a roszat úgy ápolja keblében, 
mint valamely mérges gyomot. A dicasterium, melynek a 
törvény megtartására felügyelni kellene, kötelességét telje
síteni nem képes. Nem tagadom, hogy a megyékben szám
talan visszaélések történnek, fognak is történni, míg a szen
vedély és haszonlesés izgatja emberi kebleinket; de azt is 
merem mondani, hogy nincsenek oly hibák, melyeknek elejét 
venni nem lehet, és a meddig a kormányzó dicasterium jel
szavául a politikai hitvallást tűzi ki, addig a törvény iránt 
tiszteletet fog eszközölni, és addig minden hibának kútfejét 
a kormányban keresem. És hogy ez így van, tanúsítják 
számtalan példák; csak egy példát hozok fel, melyben a 
kormány kezét szivére teheti, mert nagy részét a vétek 
súlyának ő hordozza: ott van a colonicalis földeken lakó 
nemeseket illető törvény, és Alsó-Magyarországnak nagy 
részében az adónak terhe ki sincsen vetve; a kormányszék 
részéről folyvást jönnek a figyelmeztetések, hogy az adó- 
restantia növekszik, és fel merem hozni például Bihar 
helyezetét; de 1837. óta egy betűvel sem figyelmezteté a 
megyét arra, hogy az említett törvénynek kellő sikert esz
közöljön. A főispáni székben ülő egyénnek nem volt bátor
sága a közgyűlésen kimondani, hogy ez törvény, és annak 

bármibe kerüljön is — sikert kell adni. S hát dicsér- 
hető-e az ilyen kormányzó? Az adósság mindig szaporodik, 
a nemesség nem fizet, és ha az alispán székében meg kíván 
maradni, neki nem szabad a nemességet bolygatni; de én 
mitől sem félek, én bátran megfogtam mind a két végét; 
de tudom, hogy a kormány nem fogja a főispánt kérdőre 
vonni, noha százezerekre felment a restantia. Már valóban 
egy kormányzó, ki hatalmas diplomával fel van ruházva, 
kinek az alkotmány felett kellene őrködni, ha bakokat lő 
is, azt csak elnézik, és ezen ember nyíltan ki merte mon
dani, hogy bizodalomra szükség nincs, — ő az, ki 16 hó
napig a megyét királyi commissio alatt tartja, a mióta csak 
ki volt nevezve, és ennek úgy kell lenni a megyének daczára, 
melyet fog kínzani mindaddig, míg a jó Isten magához 
nem szólítja. — Miután ezek így vannak, arra kérem a 
követ urat, hogy eszközöljön sikert és végrehajtást, és jót
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állok érte, hogy a megyék többsége a törvénynek engedel
meskedni fog.

E lnök: A mit az érdemes követ úr mondott, arra 
ismét' csak azt mondom, bogy azon nemzetnek nem nagy 
bizodalma van magához, melyet ilyen erős büntetésekkel 
kell a törvény megtartására szorítani. A  mit a követ úr 
mondott a kanczellária hibáira nézve, azzal engemet nem 
refutált, s arra nézve a mostani rendelet szerint meg 
van felelve a (l)-ve 1. Egyébiránt — tessék megengedni! - 
maga-magának felelt meg az érdemes követ iír, midőn azt 
mondotta, hogy azon emberek, kik ő felségének a rósz 
tanácsot adták, hivatalaiktól elmozdít tattak, és ez — azt 
hiszem — elegendő büntetés volt azokra nézve. — A mi 
pedig a többit illeti: ha úgy van — mint el kell hin
nem — hogy még most is vágynak megyék, melyekben 
az 1813-iki subsidiumokra nézve most is folynak a perek: 
az kétségkívül törvényelleni cselekedet; mert ezen aján
latoknak minden következései eltöröltettek az 1825-iki 
törvény á lta l; én ugyan nem tudok vármegyét, hol még 
az ilyen perek folynának, és úgy hiszem, az érdemes követ 
úr is kevés megyében fog erre példát találni. — A mi az 
elnöki utasításokat illeti: én ő felségének kormányába e 
részben nem folyok be, és magamat nem védem, én a t. 
XX. és EX.-nck itten elnöke vagyok, egyébiránt pedig 
mint királyi személynök az igazságot szolgáltatom k i; hanem 
főispán is vagyok, és azt mondhatom, hogy olyan utasítás 
hozzám sohasem érkezett, hogy A.-t vagy B-1  pártoljam, 
vagy nyomjam azért, mert bizonyos politikai gondolkozása 
van; igenis jöttek hozzám utasítások, de olyanok, melyeket 
az egész világ tudhat, mert a józan kormányzás elveivel 
megegyeznek.

Egyébiránt, mit az érdemes követ úr oly graphice 
előhozott a kormányszék helyzetére s némi hanyagságára 
nézve: köz tudomásra lévő dologról lévén a szó, a t. XX. 
és RE. tudhatják, úgy van-e, nincs-e? — En azt tartom, 
hogy nincs az úgy, mint az érdemes követ úr előadta, és 
ha nincs úgy, Isten engedje, hogy oly nagy energiát fejtsen

1843-iki javaslatok. III. k. 22
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ki a kormány, mint a követ úr kívánja; hanem akkor 
azt is óhajtóm, hogy a megyék és azok, kiknek a kormány 
és ő felsége törvényes rendeléseinek engedelmeskedni kell, 
kötelességüket teljesítsék is, és a kormánynak közjóra és a 
csendesség fentartására és helyreállítására czélzó szándékát 
pontos engedelmesség s végrehajtás által sikeresítsék. — 
Méltóztassanak megengedni, ha hosszú sorát akarná valaki 
venni mind azoknak, mik a megyéknél is e tekintetben 
nem a rendnek érdekében történnek, aligha fogná a kor
mányt annyira vádolni. Igaz, hogy egy alkotmányos ország
ban a kormánynak belátónak és kötelességét szigorúan, 
serényen teljesítőnek kell lenni; de a kormányzottaknak is, 
s különösen hol azok a megyék autonómiájánál fogva any- 
nyira befolynak a nemzet életébe, mint nálunk, — bizony 
azoknak is kell kötelességöket teljesíteni. Tessék megengedni, 
hogy megmondjam — félreértetni nem kívánok, s nem szólok 
a mostani helyzetekről, mindenféle olyan tettek lehetnek, 
melyekről azt mondhatja az ember: »Iliacos intra muros 
peccatur et extra« — én azt mondom ismét közönségesen 
és nem a mostani viszonyokat értve: ha egy alkotmányos 
nemzet azt látja, hogy a kormányban van a hiba, teljesítse 
ő akkor annál hívebben kötelességét, legyen ő az, ki jó pél
dával elől menjen; másképen ez nem lehet alkotmányos 
nemzeteknél; mert absolut monarchiában tessék mindent a 
kormányra visszavetni, de alkotmányos népeknél a mássá 
reagál, s sokszor a törvényen túl is, kívül is megy; pedig 
a statusban mind a kettőnek teljesítni kell kötelességét, úgy 
a kormánynak, mint a népnek; és újra azt mondom: alkot
mányos nemzetnél, melynek municipalitása annyira ki van 
fejtve, mindent a kormányra hárítani nem lehet. íme, szám
talan évektől fogva látják a t. KK. és RR., hogy bizony 
itten sokakban nem az történik, a mit a kormány kíván, 
hanem az, mit az ellenzék akar; ugyan mikor volt itten az 
országgyűlésen, különösen ezen teremben, a kormánynak 
majoritása ?

Méltóztassanak tehát ezek szerint, ha valami hiba van, 
azt nem egyedül a kormánynak, hanem a nemzetnek is 
tulajdonítani; s ezt az érdemes követ úrnak nem mint
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kormány embere mondom, hanem mint olyan, ki mint tiszt
viselő és polgár hazám viszonyait majd 30 évtől fogva, 
kötelességem szerint, kellő figyelemmel követem.

Torontál megye Jcövete Karácsonyi László: Midőn a 
46-ik fejezet 429. §-át a kerületi szerkezet szerint utasí
tásomnál fogva pártolom, felszólalásom egy más indítóoknál 
fogva is történik, jelesen hogy Szepes megye érdemes követét 
a  sorompókba kövessem, melyekbe lépett. — Megvallom, hogy 
a  tér, melyre a tisztelt követ úr a tanácskozást vezette, 
nézetem szerint nem feladásunk mezeje; mert ezen büntető
törvénykönyv megvizsgálását abbahagyván, általa elősorol
tatnak esetek, melyekben némely megyék a felsőbb meg
hagyásokat nem teljesítették; ezen elsorolásnak természetes 
következése, hogy Bihar megye érdemteljes követe ismét 
némelyeket előadott, mik tanúsítják, hogy a kormányzó- 
tanács is némelykor máskép és tanácsosabban cselekedhet
nék ; de a fölhozottak során én is fölhívást érzek tizennyolcz 
évi hivataloskodásom tapasztalásából némelyeket említeni, 
mik a szóban levő tárgyra nézve tanúsíthatják, hogy néha 
egyik biró hatásköréből másba lépni szokott; tanúsíthatják, 
hogy ugyanezen kormányzó-tanács maga is gyakran nagyon 
fontolva halad; tanúsíthatják, hogy midőn maga panasz
kodik, hogy a megyék fölibe emelkedni törekszenek, szinte 
szótöbbséget nem szívesen túr, s érzékenyen veszi, ha vala
mely megye, a törvényt sértve gondolván, oda folyamodik, 
hol a törvény őre látszik.

Első állításom bebizonyítására említek én egy intéz- 
vényt, mely által bizonyos házasság érvénytelennek nyilat
koztatott, sőt az is rendeltetett, hogy a házaspár nyomban 
elválasztassék. — A második mondásomat erősítheti jelen
tésem : mikép egy bizonyos megye tömlöcze terve 24 évek 
óta vizsgáltatik, s fennakad, ámbár tudatik, hogy e megye 
mostani tömlöcze oly állapotú, hogy közelebb egy fenséges 
személy az ottani letartóztatást minden emberiség elleni 
kínzásnak nevezte. — A harmadikra nézve hosszasabb lenni 
kényteleníttetvén, mondom: hogy azon megyét, melyet Sze
pes megye követe említéssel megtisztelt, ismerni szerencsém

22*
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vagyon; ele ismerem a szóban levő esetet is s állíthatom,, 
hogy az érintett szolgabirói fölfüggesztés elmulasztására 
nézve mások a körülmények, s különösen hogy akkor, midőn 
a megyei vizsgálat következésében a bepanaszlott egyed dor
gálással is elegendően büntetve lenni véleményeztetett, és 
mégis, a nélkül, hogy más vizsgálat tartatott volna, felfüg- 
gesztetni rendeltetett, — a megye kötelességének ismerte 
rögtön legfelsőbb helyre folyamodni s kikérni, hogy vizsgálat 
és ítélet nélkül nevezett tisztviselő ne büntettessék, kikérni: 
hogy a mennyiben üj vizsgálat szükséges lenni találtatnék, 
azt elrendelni és annakutána a netaláni bűnöst törvény
szerűen elitéltetni kegyeskedjék.

Már ítéljék el a t. KK. és KB., hogy törvénytelen 
cselekedet volt-e ez ? s midőn fölötte ítélni akarnak, tudják 
meg azt is, hogy későbben a királyi biztosság is egyebet 
nem véleményezett, mint a mi fent érintve vagyon. — Nemes 
Szepes megye követe pedig, kinek a kormányzói tanácsnak 
atyáskodó gondoskodására nézve más példák elbeszélésével 
is szolgálhatok, legyen oly szives előadásom befejezéséül ezen 
megkérésemet elfogadni: hogy az említett megye iránt több 
méltánylással viseltessék.

Szepes megye követe Zsedényi Eduard: Bihar megye 
érdemes követének felelek s ott kezdem, hol ő végezte. Az 
érdemes követ úr azon kérést intézte hozzám, hogy a tör
vénynek sikert szerezzek a megyékben. — A mi engemet 
ille t: Szepes megyében 14 évig szolgáltam és csekély befo
lyásomat mindenkor arra használtam, hogy a megye a tör
vényeket tiszteletben tartsa. Ezt Szepes megye be is bizo
nyította; mert midőn a múlt országgyűlésen a színházra 
ajánlás tétetett, mind a mellett, hogy Szepes megye az indít
ványt nem pártolta és fizetni ezen czélra nem akart, miután 
a fizetés a többség határozatából törvénynyé vált, Szepes 
megye volt az első, mely a járandóságot megfizette. Más
részről, a mi mostani állásomat illeti, mint Szepes megye 
követe teljesítem utasításomat; ott pedig, hol mint hivatal
nok vagyok, szinte kötelességemet teljesítem. Én is egy kérést 
intéznék az érdemes követ úrhoz, t. i. használná befolyását
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arra, hogy előadásomnak sikert szerezzen; de ő azt mondja: 
alulról tisztelik a törvényeket, felülről jön minden, a mi 
rósz. Én erre azt mondom: ott kell segíteni, a hol a rósz 
támad s a hol a segítség hatalmunkban áll; de meg kell 
vallanunk, hogy a megyékben a bajon sokszor segíteni nem 
lehet; mert ha a tisztviselő hatalmas párthoz tartozik, ahhoz 
senki nem fér, s azt Bihar megye érdemes követe sem fogja 
tagadni, hogy vannak esetek, hol a visszaélések miatt actiók 
dictáltattak és absolváltattak a bűnösök, mert a törvény
széken nem merék kimondani ellenök az Ítéletet, minthogy 
hatalmas párthoz tartoztak; sőt a felebbvitel közzétételét 
is könnyen meg tudják akadályoztatni. A mi az érdemes 
követ úrnak a helytartótanács hanyagságáról tett előadását 
illeti: itt mindenekelőtt megjegyzem, hogy az említett gya
kornokoknak köztudomás szerint kevesebb fizetésűk van, 
hogysem kaputjaikra gondot ne kellene fordítaniok; — a 
jegyzőkönyvek bizony megolvastatnak a helytartótanácsnál, 
a  mennyire csak az idő rövidsége engedi, s midőn azokban 
hiányok tapasztaltainak, parancsok is küldetnek a megyék
hez ; de a megyék azoknak nem engedelmeskednek, a hely
tartótanácsnak körlevelei a tisztviselők kezei között elvesz
nek, egy harmada az alispánnál, egy harmada a jegyzőnél, 
egy harmada a szolgabiráknál; s így azon körlevelet, mely
nek rendelete szerint valamit végre kell hajtani, nem ol
vasta senki.

Az 1723-iki 101., 102 . törvényczikkek értelmében a 
consilium arra van rendelve, hogy a töi'vények végrehajtására 
ügyeljen; mikor meghozatott a törvény, hogy a colonicalis 
telkeken lakó nemesek összeírassanak és adót fizessenek : a 
helytartótanács, mint kinek érdekében és kötelességében 
állott a törvényt végrehajtatni, ügyelt is arra, hogy mind ez 
teljesítessék, s az adó több megyékből nem jővén be, föl
szólította a helytartótanács a megyéket és kérdezte tőlük: 
hogy van az, hogy az adót nem fizetik? — arra azt felelte 
egy megye: fizetnék bizony a nemesek az adót, de épen most 
nagyon bajos a fizetést tőlük beszedni; mellesleg azután 
megtudták, hogy egyik járásban nem fizetnek a nemesek 
azért, mert a szolgabiró a sok nemestől, kiktől hivatala függ,
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nem akarja beszedni az adót, s ha mégis ilyen esetben azt 
mondja a megye, hogy fizetnek, hogy fogja a helytartótanács 
megtudni az ellenkezőt ? — hiszen a megye hivatalos jelen
tésének csak hinni kell! — Az is meg van hagyva a megyék
nek, hogy a desertákat írják össze és impopulálják, és a 
szükséges colonizálás végett a helytartótanácsnak jelentést 
tegyenek; de teszik-e ezt a megyék ? — soha sem! Hogy 
fogja tehát azt a helytartótanács megtudni? Yagy talán 
commissariusokat küldjön minden megyébe? Hiszen a tör
vényben az van, hogy a megyék hajtsák végre a törvényeket.

Az országos választmány fölszólította a megyéket, hogy 
a színházra ajánlott pénzmennyiséget szedjék be; de a me
gyék eszközökről nem gondoskodtak és a summa még most 
is beszedetlen áll.

Torontál megye érdemes követének egyes előadásába 
ereszkedni nem akarok, hanem csak azt mondom: mikor a 
megye a házi-pénztárból százezer forintokat akar költeni s 
a megye azt jelenti, hogy az adót nem tudja fizetni, akkor 
bizony a consilium nem fogja a költséget assignálni; és ha 
talán elkésik is valami ottan s nem oly hamar expediáltatik, 
mint kellene, azt nem lehet gyávaságnak vagy hanyagságnak 
bélyegezni, hanem a lehetetlenségek közé kell számítani 
mert a consilium sokkal jobban el van foglalva, hogysem 
annyi megyének jelentéseit hevenyében megvizsgálhatná. 
Egyébiránt ezen vádat a megyékre torlom vissza, mert az 
ő jelentéseik szoknak mindig hátramaradni; két évig is kell 
sürgetni a tudósítást; pedig commissariusokat küldeni reájok 
nem lehet, mert azokkal kormányozni lehetetlenség. Ezeknél 
fogva tehát azt tartom, hogy alulról is történnek hibák, s 
legelőbb is igyekezzünk ezekre törvényeket hozni és itten 
szüntetni meg mindenekelőtt a visszaéléseket.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Örömmel értettem 
excellentiádnak előadását; én nem is soroltam excellentiádat 
azon férfiak közé, kikhez oly utasítások szoktak jönni, és 
most még inkább örvendek rajta, hogy excellentiád maga 
kijelenté, miképen olyas utasítások által magát vezéreltetni 
nem hagyja. Én állításomat az élet nagy iskolájából, a
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tapasztalásból merítettem, és szabad legyen egy-két példát 
felhoznom: ki előtt nincsen tudva, hogy néhány évek előtt 
báró Gferliczy, Temes megye főispánja, midőn bizonyos 
egyénnek candidatiója végett felszólíttatott, nyiltan kimon
dotta : »Engedelmet kérek, én ezen egyénnek candidatiójá- 
tól el vagyok tiltva!« — mely nyiltszivűsége, az igaz, csak 
hivatalába került. És én még sok megyéket tudnék elő
sorolni, -— a magamé is köztük van, — melyekben felsőbb 
impulsusnál fogva bizonyos választások eszközlésére minden 
meg volt mozdítva; azonkívül az alispáni hivatalokra nézve 
hány egyén volt eltiltva attól, hogy ne candidáltassék ?! — 
vannak, a kik tanúságot tehetnek erről; igaz, hogy ez nem 
történik oly nyilvánosan, mert van egy rendkívüli bő takaró, 
mi alá a világon minden fér, — és ez a lelkiismeret; ha 
valami alkalmatos egyént ajánlanak a főispánnak, a kit 
candidálni nem szabad, arra azt feleli: »ezt az embert 
lelkiismeretem szerint nem candidálhatom«. — Tisztelem 
én a lelkiismeretet, és azt kívánom, hogy mindenkor lelki- 
ismeretesen járjon el a főispán, akkor is, midőn lelkiismere
tével nem egyezik meg azon utasítás, mely felülről jön, és 
midőn gyakran csak egy kézszorítással vagy szemhunyorí- 
tással adják értésére, hogy valaki a hivatalra nem alkal
matos ; mert — kérem alázatosan — a ki a status szolgá
latában van, annak nem kell egyszerre az ajtóval beesni a 
házba, egy kis conversatio által értésére fogja az a főispán
nak adni, hogy ki alkalmatos a hivatalra, és ki nem? s 
így kijelölik azt, ki czéljaik előmozdítására alacsony kép- 
mutatásnál fogva alkalmatosnak kínálkozik; ha utoléri-e 
czélját a főispán ezen eljárással, ha néhány százezer ember 
boldog lesz-e ez által, vagy nem? az a dologhoz nem tarto
zik, — azok csak kövek a játékban, melyeket jobbra-balra 
taszigálnak, és mikor meg van nyerve a játék, három évig 
nyugosznak; míg a játék tart, addig az olyan magas állású 
férfiú a szegény nemessel per »öcsém uram, bátyám uram« 
beszél, s egy pohár borral is megkínálja, akkor nincsen 
semmi különbség köztük, a szabadság egy, alulról, felülről 
egyformán gyakorol tá tik ; ilyenkor tapasztaljuk, hogy az 
erkölcsiséget épen azok mérgesítik meg, kiknek leginkább
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kötelességükben áll azt terjeszteni; különben pedig, ha a 
szegény pórnép magasabb származatú emberrel érintkezésbe 
jön, és daróczával ennek kaputját végigsodorja, ez letisztítja 
magát, mert azt gondolja, hogy őtet jobb agyagból gyúrták.

Egyébiránt hagyjunk fel ezekkel! én itt a criminatió- 
nak és recriminatióknak barátja nem vagyok.

Megvallom, ha valakinek ezen szóról: »alkotmány és 
törvény« — helyes fogalma van, akkor azt ne csak a gram- 
maticából tanulja meg, hanem tegye sajátjává, e két szó 
értelmében kormányozni. Azon tisztes férfiakat, kik a mi 
kormányunkba jó szándékkal és tiszta kebellel folynak be, 
épen úgy képzelem magamnak, mint mikor valakit bilincsbe 
teszünk, és azt mondjuk neki: »fuss!« A magyar, ki hazája 
iránt jót akar eszközölni, akadályokra talál, és csak ügyes
ségétől függ, ha meg nem botlik; a nagy emberek szóval 
mondják, hogy szeretik hazájokat, de tetteikkel ezt nem 
bizonyítják, s azt mondják, hogy nem képesek jót eszközölni 
a municipiumok miatt. — U raim ! alkotmányos országban 
ilyen szavakkal: »kormányozni nem tudunk« — nevetségessé 
teszi magát az ember; hiszen —• kérem alázatosan! 
Magyarország egyedül az, melyben egy kis árnyéka van az 
alkotmányos életnek, és itt sem tudunk kormányozni? — 
mit mondjon hát Albion, Amerika, Erancziaország, hol a 
municipiumok nem úgy vannak szerkesztve? — ha 52 
municipiumot sem lehet kormányozni, hát ha majd annyi 
egyes országokra osztott nemzet, áthatva az alkotmányosság 
boldogító érzetétől, követelni fogja magának a nemzetiséget 
és alkotmányt, hogy lehet majd azt kormányozni? Én ré
szemről megvallom, szégyenleném azt mondani, hogy alkot- 
mányszerűleg kormányozni nem tudok. — A mi Szepes 
megye érdemes követét illeti: ő a maga helyzetében köteles
ségét mindig teljesítette, én olyannak ismerem őt, és azért 
becsülöm is ; nem is oda irányoztam szavamat, hogy Szepes 
megye érdemes követe rosszúl munkálódott volna, csak mun- 
kálódjék jelen helyzetében továbbá is úgy, mint ezelőtt, és 
jót állok érte, sok visszaéléseket meg fog gátolni.

Én azt nem állítottam, hogy alulról nem történik 
semmi rósz; nem tartanám magamat méltónak arra, hogy
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itt üljek, ha olyasmit állítani mernék; van bizony alulról 
is rósz, és pedig számtalan sok; de itt is a kormány kezét 
szivére teheti, és bátran elmondhatja: »mea culpa, mea 
maxima culpa!« — Nem tagadom, hogy a jegyzőkönyvek 
későn küldetnek fel a consiliumhoz; hanem az a különös 
benne, ha például Bihar megye, régi szokásból indulva ki, 
törvényszéki táblabirákat választ, arra nézve a jegyzőkönyvet 
nem várják fel, az administrator remonstrál, hogy rettenetes
ségek történnek Bihar megyében, s nem telik belé két hét, 
már ott a parancs; — ha Bihar megye azt mondja, hogy 
a protestáns lelkész, ki nem nemes ember, és a honoratior 
a tisztválasztáskor szavazatjoggal bírjon, mert a szegény 
most bírót magának nem választhat, felette pedig min
denki bíráskodik: a határozat alig szárad meg a papiroson, 
már itt az intimatum, hogy feleljen a megye arra, hogy 
miért tette ezt ? — Az érdemes követ urat biztosítom, 
hogy itt is történnek hibák számtalanok, és pedig olyanok, 
hogy négy év leforgása alatt a főispán nem küldi fel a 
criminalis tabellát; és mi lett a vége ? — az első közgyű
lésen decretumot kap, melyben megdicsértetik, hogy ügyes 
kormányzó. Más visszaélések nem tünének fel a consiliumnál, 
mert nem olvassák a jegyzőkönyvet, s ha a táblabirák el
választása feltűnt, az egésznek fel kellett volna tűnni. — 
Azt mondja az érdemes követ úr, hogy a körleveleket az 
alispán, szolgabiró nem olvassák, és kezeik közt elvesznek. 
H a én a helytartótanács kormányán ülnék, és nyomába 
akadnék annak, hogy a körlevél elveszett, megszűnnék az 
alispán lenni, ki arra jobban vigyázni nem tudo tt; de 
volt-e arra példa, hogy egész szigorúsággal az, a ki hibá
zott, büntettetett volna? — és a megyék akárhányszor 
panaszkodnak, nincs példa arra, hogy igazságot kapnának; 
pedig az lehetetlen, hogy annyi cselekvések közt egyetlen 
tény ne volna, mely a törvényes próbát kiállaná.

Az érdemes követ úr maga is elismeri, hogy commis- 
sariusokkal kormányozni nem lehet; az igaz, a commissa- 
riusoknak mindig katonai segítségre van szükségük s ez az 
anarchiának állapotját tünteti elő, — hol ilyen eszközöket 
kell használni, o tt nincs törvény; hanem én azt kérdem az
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érdemes követ úrtó l: mikor lett a kormány gazdálkodási 
rendszere oly elviselhetetlen szigorú, a commissariusok ki
nevezésében oly igen féltékeny? Emlékezzünk csak 1822-re 
vissza: akkor úgy járták azok keresztül-kasul az országot, 
mint a garabonczás diákok, mert A. vagy II. az adót meg
tagadta, s most is nem küldenek-e ilyen helyre biztost? — 
Más megyékben, hol a tisztválasztás alkalmával borzasztó 
tények követtetnek el, 20—30 ember agyonveretik, azon 
megyéknek azt mondják: »nevezzetek ki deputatiókat, szedjék 
azok a votumokat, oda biztos nem kell«; de Bihar megyébe 
már kell biztos, mert az administratorral van a czivódás!

A mi a színházi költségeket illeti: ezen tárgyban vá
lasztmány van kinevezve, arra csak a pénz kezelése van 
bízva, s ha be nem hajtatnának is ezen költségek, annak 
okát is csak a helytartótanácsban keresem.

Tehát befejezem beszédemet és elismerem azt, hogy 
köztünk sok a h iba; de a kormány tanít minket azoknak 
elkövetésére, mert ő maga nem tiszteli a törvényeket. Fog
junk kezet és tiszteljük a törvényeket kölcsönösen! Hanem 
a jó példát fölülről várom.

Veszprém megye követe Zsoldos Ignácz: Utasításom 
hiánya azon kénytelen helyzetbe tett, hogy a dolog érdemé
hez ez úttal nem szólhatok; de meg nem állhatom, hogy 
Szepes érdemes követének egy pár állítására ne feleljek; — 
azt állítá ugyanis az érdemes követ úr, hogy a helytartó- 
tanács körlevelei egy részét az alispánok, főjegyzők elhányják, 
velők nem sokat gondolván, s hogy a helytartótanács a bör
tön-terveket csak akkor szokta ellenezni vagy hosszabb ideig 
fontolás alatt megtartani, ha azok az adózók pénztárából 
szándékoltatnak építtetni; ámde az elsőre nézve, mint volt 
főjegyzőnek, legyen szabad azon gyakorlati észrevételt tenni, 
hogy állított elhányása némely körleveleknek, ha megtörténék 
is, practice vévén a dolgot, máskép nem érthető, mintha 
netalán a körlevelek kapcsolatit érti a tisztelt követ ú r ; de 
hiszen ezekből csak kiíratnak a közhírré teendők, személy- 
és egyébfélék, magokat pedig a körleveleket tárgyazó intéz- 
vényeket elvettetni eddig sem lehete, és hogy ezen mel-
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létletek tán kelletinél kevesebb figyelembe jöttek néha a 
megyéknél, oka lehete az is, mert a helytartótanács ezen 
kapcsolatokat, a törvény ellenére — mely a közhírrétételt 
nemzeti nyelvre rendeli átteendőnek — gyakorta idegen 
nyelven szerkesztve küldi széjjel; — a mi pedig a börtön
tervekre nézve tett észrevételét illeti: meghiszem, hogy 
Torontál érdemes követe által fölemlített példa okául a 
mondott körülmény szolgált; de sajnálva kell nyilvánítanom, 
hogy nemes vármegyém ItR.-ei saját költségükön akartak 
börtönt építni s a helytartótanács e fölterjesztett tettbe 
még sem egyezett belé; holott ha az országos rendelkezést 
tartá bevárandónak, mind a mellett, hogy ama terv is a 
magánrendszerhez képest volt készítve, csak figyelmeztetni 
kellett volna a megyét a netalán leendő változtatás szüksé
gére, mi által oly sok szerencsétleneknek a közös tömlöczök 
országszerte ismert nyomorai közt még több esztendőkig 
való sínlődése okoztatván, — nem akarom mondani, hogy 
ezért az emberiség előtt ki felelős, de annyit kimondok, 
hogy megyémnek e roszon segíteni törekvő RU.-ei bizonyo
san nem.

Szép es megye követe Zsedényi Eduárd: Bihar megye 
érdemes követének felelek; — ő azt hiszi, hogy a megyék
ben létező hibáknak a kormány az oka; — ám legyen neki 
az ő hite szerint! — hanem mikor azt, kinek hanyagsága 
miatt a rabok ártatlanul két-három évig a tömlöczben he
vernek, a nélkül, hogy kihallgattatnának, — és azt, ki a 
hétszemélyes táblának Ítéletét nem hajtja végre, büntetni 
nem merem, akkor kormányozni nem lehet.

Elnök: Úgy hiszem, a többség mellette marad.

Ung megye követe Horváth Simon: Utasításom szerint 
kénytelen vagyok az országos választmány szerkezete mellett 
szavazni.

Olvastatnak a 432. s a következő §-ok a 436-ig, melyre 
nézve:
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Torontál megye Tcövete Karácsony '/ László: Megbízóim 
utasításánál fogva a 45-ik fejezetet egy §-al bővíttetni óhaj
tóm, t. i. hogy az 1807 : 11. törvény rendelete ellenére a 
kétszeres ellentállással élők, kik a katonai hatalomnak is 
ellenszegülnek, e fejezetben határozott mód szerint büntet- 
tessenek.

Olvastatik a 46-ik fejezet, a 437. és következő §-ok 
a 441-ikig; e §-ra nézve:

Szabolcs megye Tcövete Erős Lajos: Küldőim ismerik 
e bűnnek nagyságát, azért ezen büntetést csekélynek véljük 
és még egyszer annyira kívánjuk fölemelni.

Ung megye Tcövete Horváth Simon: Utasításomnál 
fogva a törvényes formában kiadott parancs után még 
tétetni kérem ezt: »a kik a törvényre hivatkozó királyi 
parancsnak nem engedelmeskednek«.

Olvastatik a 438. §. a 449-ikig.

A 449. §-ra nézve:

Pozsony megye Tcövete Jankó Mihály: Midőn a tiszt
viselők ellen elkövetett rágalomról van a szó, úgy hiszem, 
hogy az ezen §-ban érintett szakaszok közűi a 269-iket ki 
kell hagyni.

E lnök: Midőn a 269. §-ról szó volt, akkor Pest me
gyének érdemes követe azt állította, hogy ez a tisztviselőkre 
nézve nincsen kiterjesztve; — itt arról van a szó, hogy 
mikor tisztviselő sértetik meg,’ a sértést visszavonás által 
helyrehozni ne lehessen; akkor az is mondatott, hogy azon 
269. §-t nem értettük a hivatalbeliek megsértésére: annak 
említését tehát ki kell hagyni.

Tolna megye követe Bczerédy István: Azt gondolom, 
t. KK. és RR., hogy az elv meg van állapítva: most tehát 
a tisztviselőkre nézve ilyen kivételt tenni igen odiosum volna
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a többi polgárok irányában; a közpolgárok azt gondolnák, 
hogy a tisztviselő nagyobb oltalmat igényelhet a törvénytől, 
mint mások. I tt ismét bátor vagyok megkérni excellentiádat: 
méltóztassék a rágalmat megkülönböztetni a becsületsértés
től. A rágalomra nézve lesz rendelkezés. Ha valaki bizonyos 
határozott bűntettet fog a tisztviselőre: akkor a hatóságnak 
is van joga, hogy ne elégedjék meg a visszavonással, hanem 
követelje a rágalomnak bebizonyítását, vagy pedig büntetést 
a rágalmazóra. A becsületsértés pedig az, midőn valaki in
dulata hevében illedelmetlen szót ejt ki, p. o. »szamár« 
vagy »gazember« ; ez nem olyan, hogy a tisztviselőnek tekin
tetét olyannyira megcsonkíthatná; de ha a sértő vissza
vonja az ilyen szót, elismeri, hogy meggondolatlanul szólott, 
és bocsánatot k é r: akkor nem kell a dolgot kényszeríteni, 
nem kell a bűnvizsgálatot erőszakkal megtétetni, és minden 
fórumon keresztülvinni; sőt sokkal jobban megegyezik a 
hatóság tekintetével, ha a köztisztviselő a visszavonást el
fogadja, és megbocsát inkább, mintsem hogy a 400 frt 
büntetést követelje. Ezen elv áll a privatusra úgy, mint a 
tisztviselőre nézve; mert — újra mondom — a rágalomról 
itt nincs szó; azt be kell bizonyítani, és ha nem kivánná 
is a tisztviselő a dolgot közkereset útján tárgyaltatni, mégis 
a hatóságnak érdekében feküdnék a dolgot világosságra 
hozni. De csak a becsületsértésre nézve kell a visszavonásnak 
helyet adni. Ez minden művelt nemzetnél így van: az alkal
mazást tehát ezen esetre is el kell fogadni.

Arad megye követe Török Gábor: Minél nagyobb köz- 
tiszteletben kell a törvénynek állani, annál helytelenebbnek 
és nagyobb közbotránynak tartom a törvény végrehajtójá
nak nyilvános meggyaláztatását. Xem mindig azon eset áll, 
hogy a rágalmazó heves indulattól, fájdalmától elragadtatva, 
mintegy önkénytelenül vetemedik a tisztviselő legyalázására; 
mert igen gyakran előre kigondolt sértő kifejezésekkel a 
nagy közönség előtt nyilvánosan eljáró birót, a ki akkori 
helyzeténél fogva visszatorlás fegyverével nem élhet, — 
konokul legúnyolja a pervesztett félnek fölbujtott embere. 
És figyelmezzünk arra, hogy a bűnös ezt ismételve teheti,
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mert az ismétlés semmi következést sem vonhatna r á ; vagy 
— a mi még rosszabb — később, midőn látja, hogy rágalma 
kereset alá vétetett, erre már költségek is tétettek, akkor 
egyszerre visszavonja. Ha ezen törvényczikk így m arad: 
tág kaput nyit a visszaélésekre, és alig lesz biró, ki meg 
ne gyaláztathassék; mert mindenkor lesz elégedetlen per
vesztett fél, és így az ily rakonczátlanságok szabadon űzet
nének. — A 449. §-nak általam óhajtott módosítása a már 
megállapított 269. szakaszszal összeütközésbe nem jő ; mert 
az a magánszemély elleni rágalmak visszavonhatásáról szól, 
módosításom pedig oda czéloz, hogy a tisztviselőt hivatalos 
eljárása közben rágalmazó egyén érdemlett büntetését vissza
vonással ki ne játszhassa ; ezt pedig, a nélkül hogy a 269. 
§-ra visszamennénk, igen könnyű elérni, ha a tanácskozás 
alatt levő 449. §-ból a 269. szakasznak felhívása kihagyatik.

Vas megye követe Be'kássy Imre: Magános embernek 
is fájdalmas és szomorító, ha az ellene elkövetett rágalomért 
és becsületsértésért, az ezt elkövetőnek visszahívása miatt, 
még a közkereset megkezdése után is, a 27-ik fejezet 269. §-a 
értelme szerint, elégtételt nem nyerhet; mennyivel szomorí- 
tóbb és fájdalmasabb az a köztisztviselőre, ki hivatalos 
kötelességének teljesítése alkalmával sértetik ?! Azért, vala
mint a 27-ik fejezetben a 269. §. megváltoztatását kívántam, 
úgy itt is annak kihagyását vagy legalább megváltoztatását 
én is óhajtóm s szükségesnek is vélem; mert a hivatal több
nyire becsületből és becsületért viseltetik: azt tehát büntet
lenül sérteni ne lehessen.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: Ha valaki, bizo
nyosan én vagyok az, ki emberiség tekintetéből a legüdvösebb 
törvényeket kívánnám alkotni; másrészről azonban nem 
akarnám, hogy az igazság kiszolgáltatása csorbát szenvedjen. 
Én, t. KK. és ER., a rágalomra és a becsületsértésre nézve 
megkülönböztetem a tisztviselőt az egyesektől; mert midőn 
a tisztviselő hivatalos foglalatosságában eljár, tekintettel 
kell neki lenni, hogy hivatalát szigorúan teljesíthesse; már
pedig ha a tisztviselő kimegy p. o. egy végrehajtásnak telje-
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sítésére, melynek végbevitelére sokszor erőhatalmat is kell 
használni, s őt a vesztett félnek felbiztatására a népnek 
sepredékéből akárki is az egész közönség előtt ocsmány 
szitkokkal illetheti és bepiszkolhatja, — akkor, t. KK. és 
Ilit., minden bírói tekintély megszűnik; mert — kérem! — 
mit tesz az ilyen hivatalos eljárásában megátoltatott s be
mocskolt tisztviselő? — ezen §. szerint a garázda sértőket 
bírósága elébe h íja; de ezen piszkolódások új botránynyal 
a bíróság előtt ismételteim fognak, és mikor a biró már 
az utolsó ítéletet hozná, akkor az ilyen ember egyszerre 
visszavonja, és ezzel az egész dolognak vége van. Ha ez 
így fog maradni, t. KK. és RR., bátran merem állítani, 
hogy tisztviselőt kapni nem fogunk, a ki az ily piszkolódá- 
soknak magát kitegye. — Ennélfogva Vas megye érdemes 
követének előadását pártolom.

Trencsén megye követe Baclió Lajos: Ha ez így 
marad, lehetetlenné tétetik a tisztviselőnek kötelességében 
pontosan eljárni. Mert p. o. ha az alispán kimegy végrehaj
tásra, nem szükség egyebet tenni, mint valamely alávaló 
embert felfogadni, ki az alispánnak szemébe azt mondja, 
hogy: »az lír dibdáb ember, gazember, semmirevaló« stb. 
Mit tesz ekkor az alispán ilyen állapotban? Hivatalosan 
el nem járhat, mert kifogást tesznek ellene s azt mondja 
neki az ellenfél, hogy: »nyilvánosan megpiszkoltatott; hozza 
előbb helyre becsületét; én addig az úr előtt mint alperes 
nem állhatok«. — Szeretném látni azt az alispánt, ki ennek 
ellenére foglalatosságát végezhetné. Már most azon alispán
nak nem lesz más tennivalója, mint bevádolni azt, ki őt 
lepiszkolta. A per Isten tudja meddig foly s mikor utolsó 
ítéletet kell hozni, akkor a sértő visszavonja szavait; erre 
az alispán ríjra el akar járni kötelességében s újra és ismét 
lepiszkoltatik, — s ez így megy rendben egymás után; mi
szerint igen természetes következés az, hogy az administrate 
tettleg meggátoltatik. — Továbbá azt hallottam említtetni 
Tolna és Szepes érdemes követei által, kik a munkának 
szerkesztésében részt vettek, hogy a 400 forintos büntetés 
nem olyan, melylyel egy becsületes ember becsületét helyre-
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hozhatná. Én nem foghatom meg, hogy az országos választ
mány, mely különben munkálatában oly dicsőségesen járt 
el, szándékosan oly büntetést szabott volna valami bűnre, 
melynek sikere ne legyen; azt tartom, hogy úgy szabatott 
ezen büntetés, hogy az elegendő leend hasonló kihágásoknak 
meggátlására; miután pedig meg vagyok győződve, hogy 
ezen büntetés még sem elegendő arra, — úgy hiszem, más 
büntetést kell szabni: azért Vas megye érdemes követének 
indítványát pártolom.

Elnök: Midőn a 269. §. fölött vitatkoztunk, már akkor 
sokan azt hitték, hogy egyes emberekre is bajos ezen vissza
vonás ; mert ha egyszer a vétek megtörtént, azt visszahúzás 
által meg nem történtnek tenni nem lehet. Még nem tudom, 
mit fognak a t. KK. és ER. a káromkodásról végezni, mert 
lehet, hogy a »gazember« szóhoz még a czikornyás isten- 
káromlást is hozzá fogják adn i; de azt kérdem, hogy fog a 
biró ott állani azon falu előtt? — azt nem tudom, mert a 
köznépnél a biró tekintetének lealacsonyítása nagy behatást 
gyakorol. Ezt ugyan egy morális ember föl sem veszi, de 
nem arról van itt a szó, hanem arról, minek tartja azt a 
nép söpredéke, mely ott jelen van? hogy fog állani a le
gyalázott biró a garázda emberek előtt? — Már, t. KK. és 
RR., ha ezt így hagyjuk, bátran mondhatom, hogy becsü
letes tisztviselőt kapni nem fogunk.

Zemplén megye követe Dráveczky Alajos: Megyém 
részéről a 269. §-ra nézve követtársam előterjesztette, hogy 
a becstelenítő becstelenítését visszahúzván, ez a keresetet 
ne szüntesse ugyan meg, de könnyítésül számíttassák b e ; 
azonban el nem fogadtatván a többség által, jelenleg ezt 
ismételni kötelességem, annyival is inkább, mivel a hivatalá
ban eljáró tisztviselőt megsértők jobban fognak fékeztetni 
az által, ha a törvény el nem hárítható pénzbeli büntetéssel 
íenyítendi őket.

Komárom megye követe Ghyczy Kálmán : A tisztviselő 
személye ellen akkor, midőn az hivatalos kötelességének tel
jesítésében jár el, elkövetett becsületsértés nagyobb bűn-
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tett, mint magánegyén becsületének sérelme; mert ez utóbbi 
esetben csak egyes személy, az első esetben pedig az illető 
hatóság méltósága és tekintete is sértetik, s a közhatóság 
törvényes határozatának, birói Ítéleteknek végrehajtása veszé
lyeztetik ; különböző beszámítás alá eső bűntetteknél pedig 
a büntetésben fokozatot kell tartani s ha a t. KK. és B.3J. 
magános egyének becsületének sértésére nézve megengedték, 
hogy a közkereset a sértés visszavonása által megszüntessék, 
a köztisztviselők ellen elkövetett becsületsértésekre nézve a 
büntetőeljárásnak elvei s a fokozatnak a büntetésbeni meg
állapítása kívánják, hogy azokat — a közkeresetet illetőleg — 
visszavonás se szüntesse meg: azért a 269. §-ra való hivat
kozást a 449. §-ból én is kihagyatni kívánom.

Fehér megye követe Sárközy Kázmér: Valamint nem 
becsülném azon tisztviselőt, kinek a sértés miatti panaszra 
és keresetre pénzbeli nyereség vágya szolgálna ösztönül, úgy 
nem vélem a törvény lelkét oda irányzottnak, hogy a tiszt
viselő becsülete pénzzel hozassék helyre, hanem inkább oda, 
hogy a sértő megbüntettessék s ez által a hasonló bűnök 
elkövetésére való hajlandóság meggátoltassák; különben is 
szabadságában állhat a sértett félnek az elmarasztalásbeli 
summát oda fordítani, honnét reá nyerekedési vád nem 
hárulhat. Ugyanazért észrevételeimet, melyeket a 269. §-ra 
előadni szerencsém volt, ismétlem s alkalmaztatni kívánom.

Sopron megye követe Rohonczy Ignácz: Igen mél- 
tánylom Tolna megye érdemes követének indítóokát, midőn 
ő a hon polgárait a bureaucratia visszaélésétől óvni akarja, 
vagyis védeni a tisztviselők azon önkényétől, mely legtür- 
hetetlenebb ; de ne felejtkezzünk meg másrészt, hogy a tiszt
viselő, midőn hivataloskodik, a közállomány hatalmának 
kifolyása, s ha nincs iránta a népben tisztelet, ha minden 
garázda ember a néptömeg előtt a szolgabirót szemébe szi
dalmazhatja, mindenféle undok nevekkel lepocskolhatja, és 
a büntetlenségre elég, hogy szavát a végitélet előtt vissza
vonja, akkor nem lesz személyes és vagyoni bátorság s a 
tisztviselő nem felelhet meg kötelességének; mert hiszen

1843-ikj javaslatok. III. k. 23
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néhány rósz ember előre is összebeszélhet a tisztviselőnek 
ily módon megbántására. Tudjuk azt is, hogy más orszá
gokban békebirák vágynak; nálunk ezeknek tisztét is a 
tisztviselők, legalább azok, kik hivatalos kötelességeiket me
leg kebellel érzik, sok sikerrel szokták teljesíteni; hány 
perpatvar szűnik így meg a nép szegényebb osztálya közt, 
mennyi költség kiméltetik meg ?! Már most ba a 449. §-ban 
a 269. §-nak említése benmarad, vájjon hogyan lehessen 
egyezséget eszközölni, ha az egyik fél már előre a tisztviselőt 
lemocskolta ? — Én mindig azt hallottam mondani, hogy 
mi becsületből szolgálunk, s ha a magyarországi hivatalok 
fizetéseit nézzük, valóban igaz is ezen állítás; már valóban 
szép becsület leend, ba a szolgálatért minden gyim-gyom 
ember büntetlenül szemben összepiszkolhatja a köztisztvise
lőt! — Én tehát mindezeknél fogva, valamint már a rága
lomról szóló fejezetnél nézeteimet kijelentettem, úgy most is 
Pozsony vármegye érdemes követének indítványát pártolom.

Pozsonyi káptalan követe. Jekelfalussy Vincze: Meg
győződésem szerint privát egyén elengedheti a sérelmet; 
de egy tisztviselő megszűnik privát egyén lenni, neki szük
sége van azon tekintélyre, melylyel hivatalának tartozik: 
annál kevésbbé engedheti tehát magát mások által meg
sértetni. Tehát, az előttem szólott érdemes követ uraknak 
bővebben kimerített nézeteinél fogva is, ezen §-nak kiha
gyására szavazok.

Sáros megye követe Pillér László: Ezeu tárgy már 
jobbára ki van merítve. Én is úgy vagyok meggyőződve, 
hogy ba valaki engem megsért, a visszavonás által a sér
tésnek minden következése el nem enyészik, annál kevésbbé 
pedig, ha tisztviselő sértetik meg; mert ba a tisztviselő 
p. o. az utczán lepiszkoltatik, hogyan fogja kötelességét 
teljesíteni ? s nem lesz-e annak rosszabb következése is ? — 
mert az igaz, ba a tisztviselőnek tekintete enyészik, a tör
vények tekintete is fog enyészni. Ha ez így marad, t. KK. 
és RR., akkor nem marad egyéb bátra, mint a közgyűlésre 
bemenni, ott valakit összekáromlani, becsületét megsérteni,
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s azután visszavonni. Ezt semmiképen el nem fogadhatom: 
azért kívánom a 269. §-nak kihagyatását.

Szepes viegye követe Zsedényi Eduárd: Én az ellen
okoknak fontosságát ugyan elismerem, hanem a tettet a 
434. §-nak rendelete alá lehet vonni, mely azt mondja: 
»ha valaki hivatalukban eljáró tisztviselőket személyeik 
elleni fenyegetőzésekkel megtámad, — a 433. §-nak rende
lete szerint ■ egy évi fogsággal is büntettethetik«. — Már 
ha valaki sértő kifejezésekkel él ő felsége személye ellen, 
és figyelmeztetvén, szavait visszavonja, — nem büntettetik: 
akkor micsoda elsőbbsége legyen a fejedelem előtt a hivatal 
szolgájának? — és ha a köztisztviselőt valaki megköveti, 
nem lesz-e nagyobb elégtétel, mint ha magának 400 irtot 
fizettet ? — Én azt gondolom, hogy az önkényes megkövetés 
tökéletesebben helyreállítja a becsületet, mint a megítélt 
pénzbeli büntetés. — Attól nem kell tartani, hogy gyako
riak lesznek az olyan szolgabirák, kik a sértést valakire 
ráfogják azért, hogy a 400 frtot annál inkább követelhessék, 
— ezen eset legritkábban fog történni. — Én az országos 
választmánynak szerkezetét pártolom.

Elnök: Én azt tapasztaltam, hogy Magyarországban 
•e részben a vélemény meg van állapítva; ugyanis szenvedte 
volna-e valaha egy megyének közönsége, és nem kelt volna-e 
fel in mássá, ha valaki azt mondta volna, hogy ezt a bizo
nyos szolgabirót meggazemberezték ? — maradott volna-e 
valahol büntetlen az ily sértő? — Méltóztassanak elhinni 
a  t. KK. és RE., ellenkezőt bármely formában is csak a 
százados szokás és megállapodott vélemény ellen lehetne 
behozni. — Az mondatik, hogy az a 400 frt nem is bün
tetés; — sőt inkább, azon emberekre nézve, kik erre vete
medni szoktak, elég nagy büntetés; mert azok közönségesen 
szegény emberek szoktak lenni, s ha nem tudják megfizetni 
a  400 frtot, tömlöczbe fognak vettetni; ha pedig hatalma
sabb ember követi el az ilyen tettet, már maga a bírói Ítélet 
is büntetés. Méltóztassanak megengedni, a mennyire Magyar- 
országot ismerem, ez épen nem lenne populáris törvény.

23* N.
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Szatmár-Németi város követe Zsiga György: Előadott 
okoknál fogva a tisztviselők sértését visszavonás által orvo
solhatónak nem vélem s a kihagyásra szavazok.

Trencsén város követe Bakos József: Múlt alkalommal, 
midőn az egyes személyek elleni rágalmazásokról szóló 269. §. 
vitattatott, ezen §-nak kihagyására szót emeltem; úgy most 
is ezen 449. §-ra nézve, melyben a tisztviselőknek személyes 
megsértéséről van szó, következetes lenni akarván s a hiva
talokban eljáró tisztviselőknek becsületét és tekintélyét 
sértetlenül fentartatni kivánván, a visszavonásra reá nem 
állok, sőt ismét a 269. §-nak kihagyására szavazok.

Bereg megye követe Lónyay Menyhért: Én is úgy 
vélekedem, hogy az ily egyszerű visszavonás által a sértés 
helyre nem hozathatik, főképen akkor nem, midőn valaki a 
törvény végrehajtóját sérti meg; mert ez által nem csak a 
végrehajtónak személye, hanem a törvénynek szentsége is 
sértetik. Én azt kívánom, hogy a tisztviselő soha ilyen hely
zetbe ne jöjjön, azért a 269. §. kihagyására szavazok.

Mármaros megye követe Mihályi Gábor: Én Szepes 
megye előttem szólott érdemes követének előadására fele
lek : — ő azt említé, hogy a 434. §-ban ki vagyon téve, 
hogy milyen büntetése legyen annak, ki a tisztviselőt meg
bántja ; ha pedig rágalmazná a tisztviselőt, akkor azt mondja 
a követ úr, hogy a többi §-ok értelmében lesz büntetendő. 
Én kiilönböztetést látok e kettő között. — Továbbá azt is 
említette Szepes megye érdemes követe, hogy a ki a fejede
lem ellen sértő kifejezésekkel él, azokat visszavonhatja; de 
a 448. §. azt mondja, hogy: ha a fejedelem jelenlétében teszi 
azt, vissza többé már nem vonhatja. — Nem csak a feje
delem személye, de a bírói tekintet is méltánylást érdemel; 
mert akkor, midőn a tisztviselőt megsértik, a bírói tekintet 
is megsértetik. Én, t. KK. és RE.., ezen §-nak nem csak 
kihagyását látom szükségesnek, — mert ha nem marad is 
benne ezen §., könnyen azt -fogják mondani, hogy itt a 
büntetésnek nem ríj neméről van szó, s akkor mégis azon
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§. szabálya szerint fog a sértő Ítéltetni; hanem világosan 
ki kell mondanunk, hogy ezen 269. §-nak itten helye nincs.

Sopron megye követe Rohonczy Ignácz: Szepes megyé
nek érdemes követe az előadott ellenokokkal nem volt képes 
véleményemet változtatni; mert a mi első ellenvetését illeti, 
hogy t. i. a 434. §-ban már a tisztviselők eléggé vágynak 
biztosítva, — arra könnyű a felelet: hogy ott a fejezet erő
szakos ellenszegülésről szólván, a tettleges sértés és fenye
getőzés ellen a törvény rendelkezik; de nem rendelkezik a 
becstelenítésről; már pedig erről is kell rendelkezni. — Nem 
áll azon ok is, hogy mivel a 447. §. szerint az is, ki ő fel
ségét valamely sértő kifejezéssel megbántja, ha figyelmeztetve 
szavát visszaveszi, büntetlen marad, a köztisztviselő sem 
igényelhet nagyobb védelmet; — mert ha Szepesnek érdemes 
követe tovább olvasott volna, a 448. §-ból megláthatja, hogy 
ő felségének jelenlétében történt ily sértést nem lehet vissza
vonni s a sértő négy évi rabsággal büntettetik; sőt épen 
ezen ok n. Szepes követének nézete ellen harczol; ugyanis 
bár ő felségét, mint majestást, tisztviselővel összehasonlítani 
nem lehet, van mégis egy tekintet, melyből következtetést 
lehet levonni; mert ő felségében pontosulván össze a status
nak hatalma és ennek mintegy summája, — tagadhatlan, 
hogy a köztisztviselő is hivatalos dolgában a status hatal
mának kifolyása, s így, valamint ő felségének megsértőjét, 
ügy amazt is büntetni kell. Hogy a büntetésnek igen külön
bözőnek kell lenni, az természetes, mert fölötte nagy a 
különbség a megbántottak között is. — Azt kérdi tovább 
Szepesnek érdemes követe: vájjon nem nagyobb elégtétel-e 
a tisztviselőnek, ha a sértő szavát visszaveszi, mintha 400 frt 
fizettetik becsületéért? — de, t. KK. és RE., ezen rend
szernek nem egyedüli czélja az elégtétel, mert különben a 
javait czikkeket majd mind meg kellene változtatni; hanem 
a főczél a bűnöknek fenyítése s ez által elhárítása, és erre 
sikeres törvény kell. — Végre csodálom azon ellenvetést? 
hogy a szolgabiró valakire a sértést reá is foghatja s így 
zaklatásokra adhat alkalmat; én valójában ezen rendszeres 
munkáról oly rósz vélekedéssel nem lehetek, hogy azon tisz-
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telt választmány a hon polgárait a javait czikkekkel oly 
roszul biztosította, hogy az ártatlant oly hamar lehessen 
kelepczébe dönteni; én meggyőződésem szerint ezen munkát 
remeknek tartom, de ahhoz így, hogy benne változtatni 
egyáltalában ne lehessen, ragaszkodni nem akarok, s miután 
a fölhozott okok csak véleményemben megerősítettek, előbbi 
módon szavazok.

Temes megye követe Várkonyi Adám: Mondhatom, ha 
valaki a tisztviselőt lepiszkolja, az csakugyan szándékosan 
sérti meg azt; ha akarjuk, hogy a tisztviselő sikerrel járjon 
el hivatalában, úgy tekintetét fentartani és minden meg
támadások ellen védeni tartozunk: azért kivánom ezen §-nak 
kihagyatását.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: Miután az mon
datott, hogy a szolgabirák közt is lehetnek olyak, kikről az 
ebbeli visszaéléseket föl lehet tenni, — figyelmeztetem a t. 
KK.-at és RR.-et, hogy még sem könnyű egy szolgabirót 
találni, ki örömest le hagyná magát piszkolni, csak azért, 
hogy 400 forintot kereshessen. Ezt akárkiről is el lehetne 
mondani; de nem hiszem, hogy a tisztviselők közt oly becs
telen ember találkoznék, s merem állítani, hogy ha ezen 
törvény így marad, a tisztviselőket kötélen kell fogni, mert 
nem lesz tisztviselő, ki magát szüntelenvaló piszkolásoknak 
kitegye, minthogy a szegény embernek arról fogalma sincs, 
hogy a fizetés által miként sziinhetik meg a becstelenség.

Szabolcs megye követe Erős Lajos: Hogy arra ok ne 
adathassék, hogy a tisztviselőt bármikor is megsérteni lehes
sen, a 449. §-ból ezen szót »törvényszerű« kihagyatni kivá
nom; mert ha a tisztviselő nem épen törvényszerűleg járt 
is el kötelességében, erről a törvénykönyv rendelkezik és 
ennek orvoslását keresni lehet. Én tehát azt kivánom, hogy 
a tisztviselőt semmi esetben se legyen szabad megsérteni 
s ha megsértetik, a visszavonásnak helye ne legyen.

Tolna megye követe Bezerédy István: Rendes ideának 
tartom, a mit hallottam a codexről előhozatni; én ilyen
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ideát formálni nem mertem magamnak. Ha Sopron érdemes 
követe azt gondolja, hogy a codex remek m ű: én tisztelem 
az ideát; de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a 
hamis tanúságnak kútforrását zárjuk el. — Továbbá egy 
kissé meglepő volt hallanom azon hasonlatosságot, mely által 
a királyi felség személye és a tisztviselőé között paralella 
vonatott. Én ezen elvet egyáltalában el nem fogadhatom, 
mert a királyi felségnek méltósága sokkal magasabban áll, 
hogysem azzal a tisztviselőt csak távolról is paralellába 
tenni lehetne, s ha a királyi felség személyére nézve a vissza
vonást megengedtük, szó nem lehet arról, hogy Magyar- 
országban legyen valaki, kinek nagyobb tekintetet adnánk, 
mint ő felségének. De különben is az érdemes követ urak 
nem emlékeznek meg arról, hogy a becsület fentartására a 
legbiztosabb mód és eljárás az, ha valaki nem törődik azzal, 
a mit róla mondanak; mert így biztos lehet abban, hogy 
nem fogják annyira sérteni. Ezt én csaknem olyannak tar
tom, mint mikor az ember a kis kutyát ingerli, ez bizo
nyosan ugatni fog, de ha rá sem nézünk, elhallgat. Es t. 
KK. és HR., ha a sértő töredelmesen megvallja azt, hogy 
hibázott, ha azt mondja és azt vallja, hogy: »roszul tettem, 
én az urat nem akartam megsérteni, én tisztelem az urat« 
stb. — már hogy fogja akkor azt a bíróság elitélni? — 
hiszen csak a rósz szándékot szoktuk büntetni, melyet ily 
esetben tökéletesen bebizonyítani senki sem képes. Ennél
fogva, t. KK. és RE., minthogy ezen elvet ő felsége sze
mélyére nézve is alkalmaztuk, nincs ok, miért tegyünk 
másokra nézve kivételt.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Sopron megye 
érdemes követének paralellája nem állhat; mert a fejedel
met én is sokkal fenségesebbnek tartom, hogysem hivatalos 
eljárásomat az ő méltóságával összehasonlítani tudnám. — 
Megismerem azt, hogy az olyan injuriák, melyekről szó 
volt, az én felfogásom szerint csekély személyemet sérteni 
nem képesek: de mégis lehetnek olyan helyeztetések, melyek 
figyelmet kívánnak; ha engem valaki megsért, és azonnal 
belátja hibáját, s tőlem bocsánatot kér, az olyan ember



3 6 0 ORSZÁGOS ÜLÉSEK.

ellen keresetet formálni gyávaságnak tartom ; mert vagy 
olyan ember sért meg, ki velem egyforma, — akkor tudok 
magamnak elégtételt eszközölni; vagy olyan ember sért 
meg, ki velem tekintetbe nem jöhet, — az engem sérteni 
nem képes; azonban a bírói eljárásnak azon személyre, ki 
a sértést elkövette, hatása van, és én a közkeresetet azért 
indítom, mert tartozom magamnak olyan tekintetet fen- 
tartani, mely minden ok nélkül megsértés tárgya ne lehes
sen ; ámbár másrészről a hivatalos személyt nem tartom 
olyan sanctuariumnak, mihez valami ne férhetne. — Én 
tehát azt gondolom, maradjon ez a §. úgy, mint van; ha 
azonban ez többséget nem találna nyerni, mind a két fél 
egyeztetésére, a nélkül, hogy valami roszat tegyünk, úgy 
módosítanám: hogy midőn a sértés történik, ha a sértő 
azonnal megbánván tettét, visszahúzza azt, közkeresetnek 
helye ne lehessen; mihelyt azonban a dolog közkereset útján 
van, a visszavonás ne lehessen elegendő; mert vagy rósz 
szándékból történik, — és akkor a visszavonás nem ele
gendő ; vagy nem történik rósz szándékból, — akkor van 
elég alkalma hibáját jóvá tenni, mit ha elmulasztott, szán
dékos malitiát keresek benne: és úgy hiszem, ezen módo
sítás mellett megmaradhatunk.

Sopron megye követe Rohonczy Ignác z : A tárgyhoz 
többé nem szólok, egyedül Tolna és Bihar érdemes követei
nek megjegyzésére vagyok kénytelen felelni: hogy távol sem 
volt eszemben ő felségének szentséges személyét a köztiszt
viselőkkel összehasonlítani, mert világosan megmondottam 
a nagy különbséget, és még azon szóval éltem: »majestas«; 
a tárgy igen kényes, azt kifejteni bajos, és csak azt mon
dom, hogy valamint egyes személy status nélkül nem lehet 
majestas, és a felség a status hatalmának öszpontosulása 
által létezik: a köztisztviselő, bár annak egy millió része 
sem, szintén azon status hatalmának kifolyása és e miatt 
biztosítandó. Többnyire Tolna érdemes követének észrevéte
lére, hogy majd meglátja, midőn az alkotmányt megsértő 
tisztviselőknek fenyítéséről leend szó, akkor mi, kik vele 
most ellenvéleményben vagyunk, hogyan szavazunk ? —
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röviden csak azt felelem: hogy erről már ma volt szó s mi 
az érdemes követ úrral egyformán szavaztunk: tehát észre
vétele — legalább az én vélekedésem szerint — helytelen volt.

Szép es megye Tcövete Zsedényi Eduárd: Miután látom, 
hogy változtatást akarunk tenni, Bihar megye érdemes köve
tével tartok, és akkor vissza kell menni a 269. §. utolsó 
szavaira, és e helyett: »a közkereset megkezdése után pedig 
csak az itélöszék előtt és ott is egész nyilvánossággal történ
hetik a visszavonás«-, ezt kell tenni: »a közkereset meg
kezdése ütem azonban a visszavonás büntetlenséget nem 
eszközölhet«.

Tolna megye követe Bezerédy István: Én úgy gondo
lom, hogy ezen módosítás csak a tisztviselőre értetik, nem 
pedig általában; a meglévő határozatot ne rontsuk, a 27-ik 
fejezet már végzésbe ment.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Mikor a köz
kereset megindíttatik, és a vádlott azt látja, hogy két-három 
tanú van ellene, akkor hamarjában visszavonja szavait; már 
pedig akkor büntetlen nem maradhat, és azért a 269. §-t 
is meg kell változtatni.

Bihar megye követe Beöthy Ödön: Annak, a kinek 
sértő szándéka nem volt, marad ideje a visszavonásra; ha 
pedig szándéka volt sérteni, már akkor mégis egy kis san- 
ctiót kell reá tenni; közgyűlésen voltak arra elég példák; 
ha valaki a másikat megsértette, tüstént engedelmet kér; 
de midőn valaki ellen per indíttatik, s akkor mondja: 
»bizony engelmet kérek! most már visszavonom«, — azzal 
nem elégedhetünk meg: én tehát azt gondolom, hogy a ki
nek sértő szándéka nem volt, annak a közkereset megindí
tása előtt elég ideje vagyon a visszavonásra.

Zólyom megye követe Géczy Péter: A 269. §. határo
zata á ll; én az a feletti vitát újra feléleszteni nem akarom; 
a 449-ik pedig egyedül csak a tisztviselőkre értetik: én tehát 
Tolna megye érdemes követével egy értelemben vagyok.
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Tolna megye követe Bezerédy István: Nem akarom 
Bihar és Szepes megye érdemes követeinek nézeteit taglalni; 
csak arra figyelmeztetem excellentiádát és a t. KK.-at és 
R.K-et, hogy a mit már egyszer elhatároztunk, lehet-e azt 
változtatni? — Elég lesz a 269. §-t innen kihagynunk, és 
tovább ne terjeszkedjünk, mert különben visszamehetünk 
más tárgyakra is, melyek már elvégezve vannak; a conclu- 
sumot meg kell tartani.

Elnök: Magam is megismerem, hogy a határozatot 
megváltoztatni nincs rendében; de hivatkozom magára az 
érdemes követ ú rra : lehetséges-e egy ilyen rendszeres mun
kában, mely tökéletesen összefügg, hogy később, jobb belátás 
szerint, javítások ne történjenek? — I t t  az elvben változás 
nem történ t; az pedig töbször meg fog történni, hogy midőn 
már valamit elvégeztünk, midőn az egész munkán keresz
tülmegyünk, ismét meg kell változtatni, — nyugodjék meg 
az érdemes követ úr, ez minden anomalia nélkül van.

Bihar megye, körete Beöthy Ödön: Ez által még semmi 
sincs veszélyeztetve, a mennyiben ezen czikkre van hivatko
zás ; azonban szükséges a kettőre nézve egy elvet állapítani 
meg; mert például Magyarországban a táblabiró nem tiszt
viselő, csak midőn hivatalát viszi véghez, és annak becsü
letét nem kell-e úgy védeni, mint a másikét? — E szerint, 
ha a megváltozott többség azt mondaná, hogy e vagy ama 
§. összefüggésben van egy másikkal, mely már határozattá 
vált, mindenkor lehetséges volna a végzéseket megváltoztatni.

Tolna megye követe Bezerédy István: Én azt gondo
lom, hogy a 269. §-t meghagyhatjuk, a nélkül hogy e két 
§. között összefüggetlenség (disharmonia) volna.

Borsod megye követe Szemere. Bertalan: Én nem akar
tam e kérdéshez szólani, mert nem láttam veszélyt egyik 
vélemény következésében sem ; ha az áll meg, hogy ne legyen 
különbség a sértés közt, akár polgárt, akár hivatalbelit 
illessen a z : ebben az elvet tartom igazabbnak, mert mind-
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kettő egyenlően igényelheti a törvény védelmét; ha az áll 
meg, hogy a sértések ellen a hivatalbeliek az alkalom 
sűrűbbsége miatt inkább biztosíttatnak: ebben az intézke
dést látom czélszerűbbnek, mert a hivatalbeli több sértésnek 
van kitéve: tehát ha tetszik a RR.-nek, a polgárok s hiva
talbeliek megsértése közt tegyenek különbséget, — ezt meg
tehetjük ; de a 269. §. rendelkezését a polgárokra, a nem
hivatalnokokra nézve már most nem változtathatjuk, mert 
már határozat, s a határozatot, míg az megjárván a maga 
stádiumait, ismét ide nem kerül, megváltoztatni nem szabad. 
E tekintetben tehát Tolna követéhez csatlakozom világosan 
és határozottan; mert tagadhatlan, mikép a 269. §. tegnap
előtt, még pedig hosszas vita után, megállapíttaték, és hogy 
valóságos változtatás lenne az, ha Bihar indítványa a nem- 
hivatalbeliek elleni sértésre is kiterjesztetnék, onnét is bizo
nyos, mivel én ép azon indítványt tettem, és épen a 269. §. 
feletti vitában, t. i. hogy a visszavonhatás csak a közkereset 
megindítása előtt engedtesség meg, és akkor ez elmellőztetett. 
Vannak minden testületnek szabályai, melyeken túl a több
ség sem mehet, hanem előbb azoknak megváltoztatását kell 
elvégezni, akkor aztán nem köteleztetik megtartani; ilyen 
reánk nézve az, hogy a határozatot a tanácskozások ugyan
azon stádiumában nem szabad felforgatni, és ezt tiszteletben 
kell tartanunk mindaddig, míg más korlátokat nem állítunk 
fel magunknak; mert most ugyan a többség miénk lévén, 
nincs mitől félnünk, de fognak jöhetni olyan idők, midőn 
a példa fegyver és erősség lesz ellenünk. Én tehát a hatá
rozatot e stádiumban illethetlennek nyilvánítom.

Szabolcs megye Tcövete Bónis Sámuel: Megvallom, 
nagyobb hiba az, hogyha a törvényhozók makacsok lenné
nek, és akkor, midőn büntetőtörvényről van a szó, mely 
százezerek jövendőjét czélozza, csak azért, mert elhatároz
tunk valamit, megmaradnánk a régi mellett, habár látjuk 
is nézeteinknek hibás voltát; én magamat nem tartom 
olyan földfeletti lénynek, hogy ne hibázhatnék, és hibáját 
általlátni törvényhozónak nem szégyen, de ahhoz makacsul 
ragaszkodni — hiba.
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Elnök: Elnöki kötelességeim közé tartozik, ha ren
detlenség van a dologban, szavamat fölemelni; de itt nincsen 
semmi rendetlenség; mert ezen §. a másikkal tökéletes hason
latosságban van; mikor az előbbeni §. eldöntetett, akkor 
sokan voltak a t. KK. és EE. közül, kik fentarthaták néze
teiket akkorra, midőn ezen §-ról lesz a szó, mert a dolog 
tökéletes összeköttetésben van. A tapasztalás mutatja, hogy 
egy ilyen nagy munkálatban több ízben is nem változtatni 
lehetetlenség; így volt az úrbérrel, a váltótörvénynyel, s ez 
még nem teszi azt, hogy ma az ember egyet végez, holnap 
mást. Én tehát úgy vélekedem, hogy a szerkezet ekkép 
változtathatik: »a közkereset megkezdése után azonban a 
visszavonás büntetlenséget, vagy — ha úgy tetszik talán — 
büntetéstöli mentességet nem eszközölhet«.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Ezen végzés 
folytán a 269. §-ban a szerkezetből legelőször is azon sza
vak: »ha az a köz kereset megkezdése előtt történik« — és 
azután azon szavak: »pedig csak az itélöszék előtt, és ott is 
egész nyilvánossággal történhetik a visszavonás, végítélet 
után« — egészen kimaradván, a §-nak vége ekkép maradna: 
»a közkereset megkezdése idán a visszavonás büntetlenséget 
nem eszközöl«. — Borsod megye követét egyszersmind arra 
figyelmeztetem, hogy midőn a tetszvénynélküli brevéket ki
hirdető főpapoknak büntetéséül a javadalmak elvétele jött 
szerkezetbe és én ezen indítványt vagy azért is elleneztem, 
mert a 8 . §., mely a büntetések nemeiről szól, ama büntetést 
nem említi, azt felelte énnekem, hogy systematicus munká
ban több ízben is a hozott végzéseket változtatni és a befe
jezett §-okat a következőkhöz alkalmaztatni kell, — ugyanazt 
már most itten tenni kívánják.

Tolna megye követe Bezerédy István: Ha ezen tábla 
autonom szerkezet volna, ha önmaga választotta volna elnö
két : akkor az elvet semmiképen veszedelmesnek nem tarta
nám, mert csak egyedül magunk intéznek dolgainkat; de 
hogy excellentiád nem a mi választott elnökünk, hanem 
olyan, kit kinevezés tesz elnökké, azt nem lehet nem látnunk
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és minden tisztelet mellett, melylyel excellentiád iránt visel
tetünk, őszintén kell szólanom; tegyük föl p. o. legyen oly 
állapot, melyet mi elvégeztünk s az ország érdekében lenni 
gondoltunk, a mit excellentiád nem akart s nem tart jónak: 
most jöjjön utasítás, változzék a többség és a többség azt 
végzi, hogy az előbbeni tárgy összefüggésben van azzal, a 
miről jelenleg rendelkezik, — el lévén így döntve a dolog, 
a mit a többség előbb végzett, azt ismét elronthatja. — 
Azt mondja talán valaki: ez lebet más állapotban is s mi 
is megváltoztathatjuk az előbbeni végzést, a mely nekünk 
nem tetszett. De, kérem alázatosan, ez nem á ll; mert az 
elnök nem fogja kimondani az ilyen határozatot; ez olyan 
fegyver, melylyel az elnök ellenünk mindig élhet és melylyel 
mi nem élhetünk; félek ezen elvnek fölállításától, ámbár 
most e kérdésben veszedelmet nem lá tok ; de azt mondom, 
ne állítsunk föl ilyen példát.

Borsod megye követe Szemere Bertalan: Tolna köve
tének példájától eltérve, nem ismétlem véleményem előadását, 
elégnek tartom nagy tárgyakról is az egyszeri felszólalást; 
kötelességemet az előbbi ellenkezéssel már teljesítettnek 
vélem; csak Szepes követének akarok ez úttal felelni. Én 
valóban bámulom az érdemes követ nem csak előadásának, 
de állításainak könnyűségét is. Én feleltem volna azt a 
kerületi ülésekben, midőn a tetszvénynélküli brevéket ki
hirdető főpapoknak büntetéséül a javadalmak elvétele jött 
szerkezetbe, és midőn Szepes követe azon ellenvetést téve, 
hogy a 8 . §-ban efféle neméről a büntetésnek nincs emlé
kezet, — én feleltem volna azt a 269. §. tárgyalásakor, 
hogy tehát megállapítjuk, ha addiglan nem volt is, és így 
a 8. §-ban megváltoztatjuk ? — Épen én az ellenkezőt 
mondám, épen azon világosító választ adám, és pedig azért 
adám, hogy mind magamat, mint szerkesztőt, azon teher 
alól, mintha én a 8 . §-ra nem voltam volna figyelemmel, 
mint az előbbi elnököket kimentsem, kiknek egyike sem 
volt az ülésben; adám válaszul t. i. azt, hogy nincs ott 
új büntetés felállítva, mert nem is lehetne, hanem a java
dalmak elvesztése csak mint a hivatal elvesztésének termé-
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szetes folyadéka említtetik meg. Röviden ez az, mire Szepes 
követét emlékeztetni kívántam.

Olvastatik a szerkezet a 269. §-ra nézve: »a közkere
setnek megindítása után pedig a visszavonás büntetlenséget 
nem eszközölhet«.

Olvastatnak a 450. és következő §-ok a 458-ikig, 
melyre nézve:

Szabolcs megye követe Bónis Sámuel: Küldőim ezen 
§-ba betétetni kívánják: »kivévén, ha a sértés czélzata 
kiviláglik«.

Tovább olvastatik a 461. §-ig.
A 461. §-ra nézve:

Zemplén megye követe Lónyay Gábor: Küldőim meg
nyugszanak abban, ha valaki a rágalomszavakat visszahúzza; 
de ha a rágalmazott a megsértést nem viszonozza, küldőim 
azt kívánják, hogy akkor a magánkereset maradjon fenn.

Olvastatik a következő 462. §. és tovább a 469-ikig.
A 469. §. utáni kerületi szerkezetre nézve:

Elnök: A mit más alkalommal mondottam a d) alatti 
pontra nézve, azt most ezen §-ra nézve is tökéletesen értetni 
kívánom; egyébiránt ezen határozatot hozni a brevére nézve 
szükségtelen, mert mindig benfoglaltatik azon clausula: 
»mennyire a fennálló törvényekkel nem ellenkezik«. És ha 
annak kihirdetéséből sérelem származik is, ennek megítélése 
az országgyűlésre tartozik, s ezen kivűl a sérelmet felírás 
útján egyes vármegyék ő felsége ebbe terjeszthetik; e mellett 
nem tudom, hogy lehessen büntetni azt, a ki aláírta ? mint
hogy az egész tanácsnak nevében van aláírva. — A mi a
2-ik részét illeti: arra a főtisztelendő urak bővebben fognak 
szólani. Én itt azt mondom, hogy ezen dologba beereszkedni 
bajos, a mennyiben az az egyház körébe tartozik; a mennyi
ben pedig világi dolog lenne, azt mondom, hogy az olyan
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bullákat, melyek ő felségének aláírásával ellátva nincsenek, 
közzé tenni nem szokták. Egyébiránt annak van ugyan 
nyoma hazánk törvényeiben, bogy egyes egyházi személyek 
büntettek következésében javadalmaiktól megfosztathatnak: 
de hogy egyházi hivatalaiktól is megfősz tathassanak, azt 
csak az egyházi hatalom teheti, s az egyházi személyeket 
dignitásaiktól a polgári hatóság megfosztani nem szokta. 
Azért ezen §-t kihagyatni kívánom.

Kalocsai fökáptalan követe Szatlimáry Antal: Mind 
a felség, mind tanácsosai, kik fejedelmi bizodalomnál fogva 
hivatnak a tanácsba, jól tudják, mi van, — mi lehet ellen
tétben törvényeinkkel. Valóban vétkezném, ha csak felten
ném is, hogy akár a fejedelem, akár áz ő tudtával taná
csosai egy oly bullát vagy brevét képesek legyenek királyi 
tetszvénynyel ellátni, mely fennálló törvényeink rendeletét 
sértené: ugyanazért hogy lehessen oly hivatalnokot lm atala 
elvesztésével vagy hivatal soha nem viselhetésével büntetni, 
ki ily kérdéses bullát vagy brevét aláír? meg nem fog
hatom, holott nem tulajdon akaratából, sem rósz szándok- 
ból, hanem tartozó kötelességbó'l, a fejedelem parancsolatára 
írta azt a lá ; ezen engedelmességtől őt felmenteni nem lehet, 
s azért büntetni sem lehet. — Minthogy továbbá a hit 
tárgyában, a vallásos szertartásokban, egy szóval a lelki 
dolgokban, mi katholikusok az anyaszentegyház látható fejé
től függünk, nekie engedelmeskedni is tartozunk; de a püs
pökök is, midőn bullákat, brevéket vagy pásztori leveleket 
bocsátanak közre, csak kötelességüket teljesítik, úgymint 
kikre bízta az Isten e földön nyájának legeltetését, és a 
római pápában —• hogy a törvény szavaival éljek — egy 
oly »religionis superior «-t ismernek, ki catholica hitegye- 
sületünknek főpontja, és a hit szertartásait meghatározó 
rendelkezéseinek hódolni kell; pásztori leveleik pedig püspö
keinknek törvényeinkbe nem csak nem ütköznek, nem csak 
nem sértik azokat, sőt ellenben azok által igen gyakran 
figyelmeztetik és intik híveiket a fejedelem iránti hódoló 
tiszteletre, a haza szeretetére, engedelmességre a polgári 
törvények, felsőség, elöljáróság iránt, egy szóval annak meg-
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adására, a mi Istené, királyé, hazáé. Míg Isten, vallás, 
erény, törvényesség lelkesíti Ilonunk püspökeit, nem tartok 
attól, hogy bullák, brevék vagy püspöki körlevelek törvé
nyeinket sértsék. — Ezeknél fogva kivánom és kérem ezen 
egész §-nak kihagyását.

jEsztergomi fökáptalan követe báró Rudnyánszky Sá
muel: Mikor egy hatalmas, az 1647: 14. vagy 1790: 26. 
czikk 12 . §-ának értelmében, a vallás szabad gyakorlatát 
gátolja, s vétkezik e törvényszabály ellen, az itt kiszabott 
1500 forint büntetés rajta megvehető; de ha egy vagy 
több szegény sorsú egyén gátolná a közös temetőbe a ke
reszt bevihetését és fentartását, gátolná a végső szentségek 
feladását, vagy olyféle botrányos temetést idézne elő, minőt 
egy pár év előtt a hírlapban lehete olvasni, hol a vegyes 
házasságban született, de a szülő kivánatára katholikus pap 
által eltemettetett gyermek eltakarításakor sok más vallásit 
előtoppant s gátolván a katholikus mestert éneklésében, köz
botránynyal zsoltárukat ők magok is elénekelték, mire a 
hírlapi tudósító azon észrevételt tévé: »vegyes volt a házas
ság, vegyes volt a temetés is«, — már ily s hasonló esetek
ben az 1500 forintnyi büntetés nehezen lesz kivihető. Azért 
jólenne hozzátenni: »vagy aránylagi börtönözéssel fenyit- 
tetik meg«. — Azon sem lehet megnyugodni, hogy a panasz- 
lási jog csak a sértettnek tulajdonittatik; mert p. o. ha 
egy nagy beteg más vallású pap után küld, de rokonai 
által gátoltatik, ilyenkor ki panaszolkodjék a gátlás végett ? 
A beteg ? — ez meghalhat; a pap ? — majd lesz panasz ! — 
Szükséges tehát, hogy a vád másoknak is megengedtessék.

Elnök: Úgy méltóztassanak felvenni, hogy az általános 
elv egész munkán keresztül: hogy ha valaki a pénzbeli 
büntetést el nem tudja viselni, börtönnel büntettetik. Egyéb
iránt azon képzelt esetben, melyet felhozni méltóztatott, ha 
valaki halálos betegségben fekszik, és más vallású papot 
kiván: akkor bizonyosan lesz ember, ki lármát üt, és a 
beteg kívánságának eleget tesz. Az érdemes követ úr azt 
kívánja, hogy másoknak is engedtessék meg a vádlási jog.
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Székesfehérvári káptalan követe Petrik Ignácz: Köte
lességemben áll e jelen törvényjavaslatra nézve ekképen 
nyilatkozni: — Küldőim velem együtt megismerik felséges 
urunk királyunknak abbeli legfelsőbb betekintési (inspectio- 
nis supremae) jogát, melynél fogva az egyházi tárgyakat 
illető római bullák és brevék hirdetésük s végrehajtásuk előtt 
k. kir. tetszvény alá bocsáttatnak a végre, hogy kitessék: 
váljon foglalnak-e magokban a közjóval, hazánk törvényeivel 
ellenkező rendeletet, vagy sem? — O felsége eddigelé ezen 
jogát az ország KR.-einek hozzájárulása nélkül gyakorlottá, 
ennekutána is önállólag azt gyakorolni jogosíttatik. Meg
ismerik küldőim velem együtt abbeli kötelességüket is, hogy 
a polgári törvényeknek hódolni s azokat megtartani tartoz
nak ; mert a tisztán polgári törvényeknek, habár megtar
tásuk az élet feláldozásával is összekötve volt, a kathol. 
egyház honunkban — meddig emlékezetem felér — soha 
sem mondott ellene, annál kevésbbé nem sértette meg azokat. 
Igenis történtek némely összeütközések, súrlódások, de csak 
akkor, mikor a világi törvényhozás a vallási dolgokba, a 
kathol. egyház elveibe, vagy jogszerűleg nyert kiváltságaiba 
nem elegendő óvakodással beléelegyedett s ezen első status
nak kellő megegyezésén túltevé magát. Egyébiránt a kathol. 
egyház honunkban már nyolcz századok óta törvényesen 
bevéve s polgári alkotmányunkkal mintegy összeforradva 
lévén, kiki a t. KK. és KR. közül megismeri azt, hogy a 
kathol. egyháznak hit- s erkölcsi tana, sőt az egyháznak 
változhatlan belszerkezete is, a status czéljával, ősi magyar 
alkotmányunkkal semmiben sem ellenkezik; sőt, mivel isteni 
eredetű, nem is ellenkezhetik, hanem azt hathatósan elő
mozdítja ; és hogy a magyar törvényhozás — a vallás-refor- 
matio után is — a kathol. egyháznak autonómiáját, a lel
kiekben önálló rendelkezési jogát nem csak megismerte, sőt 
a katholikus főpapokat intette, hogy szent hivatalukat híven 
teljesítsék, híveiket oktassák, tanítsák a szent atyáktól átvett 
tan szerint; a világiak pedig e részben nekiek engedelmes
kedjenek.

Bizonyítja ezen állításomat az 1550: 13. tv.-czikk, 
mely így rendelkezik: »at autem id citins et facilius fiat,

1843-iki javaslatok. III. k. 24
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■videtur secundum eandem regiae majestatis piam adhorta
tionem, ut episcopi et praelati, qui vel solo etiam titulo (ut 
nunc sunt tempora) eandem dignitatem possident, primum 
moribus et exemplis, deinde vero doctrina et praedicatione, 
muneri ipsorum, quantum fieri poterit, insistere, atque in 
vigilare debeant, idque vel imprimis curare, u t religionem 
cultumque divinum sub eorum dioecesibus disseminent se
cundum pristinam catholicae ecclesiae normam, gregemque 
sibi commissum ab erroribus et malesanis doctrinis avocare, 
ac tamquam a tenebris ad lucem reducere conentur piis 
eorum concionibus, doctrinaque a sanctis patribus depromta. 
— §. 1. Udem etiam vicarios, archidiaconos, parochos, con- 
cionatores tales ubique curent constituere, et omni studio 
undique conquirere, a quibus hoc idem eorum pastorale 
officium, ipsis episcopis vel absentibus, vel legitimis aliis 
impedimentis praepeditis, rite peragatur, neque quidquam 
praetermittatur, ex quo divini cultus, pristinaeque et verae 
religionis detrimentum, atque inde animarum jactura se
quatur«.

Az 1550: 16. tv.-czikk az 1. §-ban rendeli: »Saecu
lares omnes sine ulla controversia, aid disputatione conten
tioneque obedientes (ut par est) sese praebeant eorum epi
scopis et ad id per eos delectis ministris, in  liis videlicet, 
quae ad Deum ejusque cultum spectant, neque contra eorum 
doctrinam quovis modo aid quavis ratione sese audeant 
efferre«.

Azt erősíti az 1715: 60. tv.-czikk az 1. §-baii: » Be
nigne confisa (sacratissima sua majestas), dominos etiam 
praelatos obligationi et muneri suo, pro exigentia sacrorum 
canonum ac legum etiam regni, signanter S. Ladislai Ii. 
Libri 1. Cap. 8., necnon articuli 13. anni 1550.. nuspiam 
et neut'iquam defuturos«.

Es ha az 1791: 26. t.-cz. 4. §-a szerint mind a két 
vallású evangélikusok azokban, mik a religiólioz tartoznak, 
egyedül ön religiójuk elöljáróitól függnek, — lia ugyanezen 
törvénynek 5-ik §-ában nyilván ki van kötve az : ide mind- 
azáltal nem értvén a religio tárgyait, melyeknek minden 
religio sajátjának kell maradni, — a most divatba vett
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tökéletes viszonosság elvénél fogva a katholikusok is ön reli- 
giójuk, egyházi szerkezetök szabad gyakorlatát, ön egyházi 
elöljáróiktól egyedüli függésüket méltán követelik; s így, 
ámbár a törvényjavaslatnak kitett czélja: a polgári törvényt 
megsértés ellen megóvni, mégis a most idéztem s a katholika 
egyháznak autonómiáját biztosító törvényeinken nagy sebet 
ejtene, ha római bullát aláíró egyes hivatalnokra bízatnék 
annak megítélése : váljon a kathol. egyház akarmely jogszerű 
rendeletéi sérték-e vagy nem az ország törvényét? — De 
nem egyezhetem e törvényjavaslatba azon nézetből is, mert 
felséges apostoli királyunknak legfelsőbb jogát is közvetve 
korlátolni látszik; ha a közhivatalnok ily nagy felelet terhe 
alá vonatik, magától következik, hogy ő ebben az aláírás
ban csak akkor követendi ő felségének legmagasabb Ítéletét, 
ha ez a magáéval megegyezik; ha pedig eltér, akkor nem 
követendi, s ily esetben ő felsége legfelsőbb rendelete végre
hajtására kellő orgánumra nem akad ; ámbár törvényeinknél 
fogva (mint ezt a tegnapé országos ülésben nagyméltóságú 
elnökünk bölcsen előadni méltóztatott) bizonyos az, hogy 
Werbőczy I. részének 3. czíme és az 1547: 5. tv.-czikk 
szerint: »plenaria potestas — — in  principem ac regem 
nostrum a communitate et communitatis auctoritate, simul 
cum imperio et regimine translata est«.

Az 1741: 11. tv.-czikk rendelete is azt tartja, hogy 
ő felsége az ország ügyeit s dolgait, mind az országban, 
mind az országon kiviil, magyarok által tárgyalni és tár
gyaltatni fogja; és így ön felséges udvarában is azokban, 
mik a neki adott legfelsőbb hatalmától függnek, legmaga
sabb ítélete s királyi hivatala szerint hív magyar tanács
nokaival élend. Efféle királyi tetszvénynek kiadatása tehát 
kizárólag ő felségének legmagasabb Ítéletétől függ. Ha püspö
keink valaha hibáztak: akkor az eddigi eljárásra vezérelvül 
szolgálhatott Szent István király deer. I. könyv. 3. fejeze
tében foglalt ama rendelése, hogy az evangélium parancso
lata szerint előbb a fejedelem által intettek meg; ha pedig 
ezen intés sikeretlen maradt, az anyaszentegyháznak fel
adatni rendeltettek; sőt az újabb törvényben is, ha akár- 
mely egyházi vagy világi méltóság a vallási viszonyokat

24*
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erőszakosan megsérté, az 1647 : 14. tY.-czikk szerint ezekre- 
szinte ki volt kötve: hogy előbb a vice-ispánok által intes
senek : »ut occupata templa aliaque restituant, ac trans- 
gressa complement; quod si fecerint«, semmi büntetés alá 
nem vonatnak; azonban e törvényben kitett 600 forintból 
álló büntetés az 1791: 26. tv.-czikk 12-ik §-a szerint egye
dül a templomok, plébániák és oskolák erőszakos elfoglalóira 
szoríttatott. Ezen eljárás czélszerűbb volt a mostan javas- 
lottnál, mert ez felette szigorú; ugyanis e törvényjavaslat 
nem tesz különbséget a római bullák és brevék közt; a 
főpapokról azt mondja: »a hi ahármely római hullát királyi 
tetszvény nélkül kihirdet, papi hivatalától s ennek javadal
maitól megfosztatik s többé sem ilyen hivatalra nem alkal
maztat ik, sem egyházi javadalmakat nem nyerhet«.

De hát ha ezen kihirdetett bulla a törvényt nem 
sérti, akkor is legyen-e helye ily kemény büntetésnek? — 
holott a közhivatalnok csak akkor büntettetnék, ha törvényt- 
sértő bullát írt a lá ; azonkívül világosan ki nem terjeszkedik 
más vallásfelekezetűekre is, kiknek superintendenseik is szinte 
ilyen, mások jogait sértő körleveleket bocsáthatnak ki. — 
így tehát e törvényjavaslatban ezen szempontból is osztó 
igazságot nem lelek.

Végre e bűntetti szigorúság felülmúlja még a protes
táns fejedelmeknek a katholika egyház iránti szigorúságát 
i s ; — jelesen a felséges porosz fejedelem, ámbár országában 
is a vegyes házasságok miatt még nagyobb súrlódások ered
tek, mint nálunk, mégis a római szentszék és a katholikus 
püspökök közti hivatalos közlekedést egészen felszabadította, 
— Echhorn statusminister által januárius 1-én 1841. évben 
e következő kegy. iratot bocsátván: »Királyunk ö felsége 
elhatározni méltóztatott, hogy minden vallásügyekben, hol a 
hierarchiai viszony ez ország püspökei s egyházi fejők 
közti kölcsönös közleményeket okoz, ily közlekedés a szent
székkel ezentúl minden megszorítástól menten történhessék 
s abba a királyi hatóságok csak akkor avatkozhassanak 
be, ha erre magoktól a püspököktől vagy a római széktől 
szólíttatnának föl. — 0 felsége teljes bizodalommal reményiig 
hogy e közlekedésben a püspökök soha sem felejtkezendnek
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meg világi uróknák adott hívségi és engedelmességi eskü
jükről, s a római széktől nyerendő rendeletek alkalmazási 
vagy végrehajtási szándékában is fennálló törvények ren
delkezéseit és az alkotmányt folyvást szemeik előtt tar- 
iandják« stb.

Mily szép példája ez a felséges királyi bizodalomnak, 
melylyel az evangélikus fejedelem katholikus püspökei iránt 
viseltetik! — Ily nagylelkű bizodalomnak tette a sziveket 
kibékíti, a honra pedig áldást árasztand. — T. KK. és RE,., 
hát e dicső tett a megyar nemzetben viszhangra nem talál ? 
leginkább most, midőn minden honfiban, minden statusban 
annyi áldozatra kész akarat megkivántatik; váljon czélszerű-e 
— mostani nehéz időszakban —• az első statust ily szigorú 
bűntetti törvényjavaslattal lenyomasztani? — Ezt én, alá
zatos véleményem szerint, az óhajtott czélra vezetőnek nem 
tartom, s azért inkább e részben az eddigi sokkal czélsze- 
rűbb eljárást pártolom.

Borsod megye követe Palóczy László: Azokra nézve, 
miket itt ma a főtisztelendő uraktól, jelesen a kalocsai 
káptalan követétől hallottam, némely megjegyzéseimet el 
nem mellőzhetem; — ugyanis azt mondá említett káptalani 
követ úr, hogy tiszteli a clerus a világi hatalmat, de h iába! 
.a vallásbeli dolgokban a clerus a pápától függ, és csak 
attól fogadhat el parancsolatokat, s annak teljesen engedel
meskedni — mellőzhetlen kötelessége. — Hát elfelejtették-e 
a  főtisztelendő urak, hogy a minap azt mondták, hogy a 
világi hatalom csak a templomok faláig és ajtajáig terjed
vén, belől az ajtón és az oltárnál az egyházi hatalom paran
csol? — Magok ezen szavak igazolják azt, hogy tehát az 
egyházi hatalom is a templom falain és ajtaján túl ki nem 
terjesztethetik; mert ott már a világi hatalom parancsol. — 
Úgy van! Hajdan azt tanította a római jus canonicum, 
hogy: »Papa est Deus, qui potest omnia extra jus, praeter 
jus, supra jus, contra ju s « ; de ennek a fellengős állításnak 
régen vége van, még a constantiai és basileai conciliumok 
végzései eltörlötték azt, s császári parancsolattal van meg
hagyva még a hécsi császári universitásban is az, hogy a
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jus ecclesiasticumban nem szabad azon elvet felállítani és 
tanítani a professori székből, bogy pápai brevéket és bullá
kat fejedelmi engedelem nélkül is szabad kihirdetni, és 
teljesíteni. Továbbá emlékeztetem főtisztelendő urakat, hogy 
hamarabb születtek magyar polgároknak és jobbágyoknak, 
azután később lettek papok, s mikor papokká lettek, semmi 
hatalom nem oldozhatta fel a szent kötelességtől a hazai 
törvény iránt, a fejedelem és ország pedig soha se manumit- 
tálta akképen, hogy a fejedelemnek és az ország törvényének 
az engedelmességet megtagadniok szabad legyen. Kern akar
juk mi főtisztelendő urakat sem igen súlyosan büntetni, 
sem annyival inkább martyrokká tenni; csak azt kívánjuk 
törvénynyel elrendelni, hogy mint főtisztelendő urak holmi 
egyházi vétségekért egyházi fenyítékül böjtöt is szoktak 
rendelni, magok is a kérdés alatti törvény áthágásáért egy
házi jövedelmeik elvesztésével — bőjtöljenek. — Én a 
kerületi szerkezet megtartására szavazok.

Egri fökáptalan követe Roskoványi Ágoston: Habár 
örömest felteszem is, hogy a t. KK.-at és RR.-et, midőn az 
imént fölolvasott szakaszban foglalt fontos tárgyakróli intéz
kedést a büntetőtörvénykönyvbe igtatni elhatározták, egyedül 
azon forró kivánat és sugallás vezérlé, miszerint különféle 
vallásit felekezetekre oszlott hazánkfiainak vallásbeli viszo
nyaikat a törvénynek szigorú rendelete minden részről biz
tosítsa: mégis ezen szakasznak komoly és minden oldalróli 
megfontolása méltó aggodalommal tölti el keblemet, ha váljon 
a t. KK. és RR. ugyanazon pillanatban, melyben a kitűzött 
üdvös czélt elérni szándékozónak, akaratuk ellenére is hatá
suk körén túl nem léptek-e, s oly törvényjavaslatot készí
tőnek, melynek foganatba vétele lehetetlen ? — Engedjék meg 
a t. KK. és RR., hogy ebbeli aggodalmamat kifejthessem.

a) Ha ezen törvényjavaslatot csak általános szempont
ból vizsgálom is: úgy találom, hogy annak indoka azon 
eszmében sarkallik, mely szerint a polgári főhatalomnak a 
kathol. anyaszentegyház püspökei és a római szentszék kö
zötti közlekedést a polgári állomány czéljainak tekintetéből 
az úgynevezett placetumi jognak gyakorlata által bizonyos
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korlátok közé szorítani kelljen. Őszintén megvallom, hogy 
ezen eszmével, mely a jelen törvényjavaslatnak alapjául szol
gált, összebarátkozni teljességgel nem tudok; mert a kathol. 
anyaszentegyháznak tulajdon körében, még polgári törvé
nyeink által is biztosított önállásával, szabadságával és egész 
belrendezésével összeegyeztetni nem tudom azon — hogy úgy 
mondjam — controlleriát, melyet az anyaszentegyház feje 
irányában a polgári hatalom gyakorol. ííem szándékom az 
úgynevezett »jura principum circa sacra«-t csonkítani, nem 
czélom különösen a tetszvényi kir. jogot általánosan kétségbe 
hozni; de midőn ezen jognak miképeni gyakorlatba-vétele 
iránt a polgári statusok még máig sem jöttek tisztába, — 
midőn jelesen Belgiumban ezen jog gyakorlatának nyoma 
sincsen, — midőn Poroszországban 1841. évi januárius 1-én 
maga az evangélikus fejedelem a püspököknek minden egy
házi ügyben tetszésök szerint, s az országos törvényhatósá
gok közbenjárása nélkül, Kómával szabadon levelezni meg
engedő, — midőn Bajorhonban, szinte 1841. márczius 25-én 
kelt rendelet által, ugyanaz, mi Poroszországban, állapíttatik 
meg, — midőn honunkban is ezen placetumi jog gyakorlata, 
mint más alkalommal bővebben megmutatni szerencsém volt, 
különféle stádiumokon ment keresztül, — szabad legyen 
mindezeknél fogva egy kevéssé kételkednem, ha váljon azon 
indokok, melyekre alapíttatik közönségesen az úgynevezett 
placetumi jog, a szigorú kritikának mérlegét minden tekin
tetben és oly kiterjedésben kiállják-e, milyenben azt poli
tikusaink és jogtudósaink követelik ? — sőt én — mint már 
egyszer kijelenteni bátorkodám — bizton reményiem, hogy 
nem sokára nálunk is ütni fog az óra, melyben főpapjaink
nak Bómávali levelezésök szabad lábra fog állíttatni. — És 
így nem kivánatos-e már ezen tekintetből is, hogy ezen 
törvényjavaslat büntetőkönyvünkből maradjon ki? — mert 

- tisztelettel kérdem — mikép fog e törvény állani azon 
esetben, ha csakugyan honunkban is a placetumi jog gya
korlata, más tartományok példájára, szűkebb korlátok közé 
fog szoríttatni? — váljon akkor is e törvényjavaslatban 
kitett büntetés súlya alá fognak-e esni azon főpásztorok, 
kik valamely brevét királyi tetszvény nélkül hirdetendnek ?
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b) de még világosabban tűnik elő ezen törvényjavas
latnak a katliol. egyházat sújtó oldala, ba fontolóra vesz- 
szük annak igen tágas értelmű szerkezetét; — ugyanis e 
javaslat szerint a papi hivatalnok hivatalának és javadal
mainak elvesztésével lészen büntetendő, ha bármely pápai 
bullát vagy brevét királyi tetszvény nélkül kihirdet : tehát 
akkor is, midőn egy a hit dolgában kiadott brevét hirdet. 
És itt fekszik leginkább eme törvényjavaslatnak igen sújtó 
oldala, mely a két fő és egymástól még a legszabadabban 
gondolkodó jogtanárok elvei szerint is független polgári és 
egyházi hatalmakat összeütközésbe hozza, s főpapjainkat 
valóban igen szomorú kétes állapotba helyezi, melyben lelki- 
ismeretesen csak az egyiknek tehetnek eleget; pedig — 
nézetem szerint — ha valahol, itt bizonyosan arról kell a 
törvényhozásnak gondoskodni, hogy polgári rendeletéi a lelki
ismeret szabadságával összeütközésbe ne jöjjenek. És szabad 
legyen ismét kérdenem: mi őzéiből kívántatik a hit dolgá
ban kiadatni szokott bulláknak vagy brevéknek királyi pla- 
cetummali ellátása olyannyira, hogy a nélkül azokat hivatal- 
vesztés büntetése alatt kihirdetni ne lehessen? — hiszen a 
püspököknek arra, miképen oktassák híveiket a hit ágazatai
ban, kir. tetszvényre szükségük nincsen; a polgári hatalom 
a hit dolgában nem biráskodhatilt; a főpapoknak, mihelyt 
az egyházi főhatalomtól hit dolgában kibocsátott brevéről 
magoknak kellő tudomást szereztek, szoros kötelességükben 
áll azt kihirdetni, habár ezen kihirdetés reájok nézve szo
morú következéseket húzna is maga után.

c) Legsújtőbb oldala pedig ezen törvényjavaslatnak 
abban fekszik, hogy az egyházfi férfiút, ki egyházának úgy, 
mint honának, eleget tenni szívből igyekszik, valósággal 
összeütközésbe hozhatja; — mert ha szabad a t. KK. és 
RB.-nek becses figyelmét azon izenetre és törvényjavaslatra 
kikérni, mely a vallásbeli súlyok és nehézségeknek a múlt 
országgyűlésen fentartott pontjai iránt készíttetett, és nem 
rég tanácskozásunk tárgya is volt: ezen izenetnek egyik 
pontjában, mely a vegyes házasságokból eredő válóperekről 
szól, az terveztetik, mikép törvény által mondassák ki, hogy: 
az ágytól és asztaltól Ítélet által kimondandó örök el-
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választás esetében a protestáns fél új házasságra léphet. 
Igen könnyen megtörténhetik, hogy egy ilyen protestáns 
fél ismét kathol. személylyel kiván házasságra lépni; mit 
azonban a kathol. egyház elveinél fogva addig, míg a pro
testáns félnek első hitese életben van, tenni nem szabad; 
de ha ezen elvek ellenére is az ily házasság létre jönne, 
a kathol. lelkipásztornak tisztében állana, az ily kathol. 
személyt, mint nyilvános ágyast, a szentségekbeni részvéttől 
eltiltani, és a főpásztor oly körülményekbe jöhetne, hogy 
ugyanezt körlevél által is kihirdetni szükségesnek látná; 
mit ha csakugyan megtenne, ezen törvényjavaslatban ter
vezett büntetés alá esnék, sértvén t. i. az előbb idézett 
törvényt, ha az előhozott vallásbeli izenetben javaslóit tör- 
vényczikk csakugyan törvénynyé alakulna, és így a főpap 
csupán azért, mert valláselvein alapult lelkiismeretes köte
lességének eleget tett, ily sanyarú büntetéssel illettetnék, — 
valóban nyomasztó s felettébb súlyos oldala e törvényjavas
latnak !

) Ha mindazok, miket e törvényjavaslat ellen eddig 
előadni szerencsém volt, már eléggé mutatják, mikép e 
törvény több tekintetből a kathol. anyaszentegybáznak egész 
elrendezésére és szabadságára nyomasztólag hat, és ha észre
vételeim talán a t. KK. és RR. figyelmét méltán igényel
hetik : még ezeken felül főleg két tekintet forog fenn, 
mely e törvényjavaslat foganatba-vételét lehetetlennek nyil
ván hirdeti.

1. Az első tekintetet e törvényjavaslat első részéből 
merítém, mely azon közhivatalnoknak büntetését tárgyazta, 
ki az ország fennálló törvényét sértő pápai bullára vagy 
brevére a királyi tetszvényt aláírja. Igaz, az aláíró egy 
udvari titoknok szokott lenni; de az aláírás a kir. udvari 
kanczellária tanácsának eredménye; mert az aláírás követ
kezendő formában történik: »Brevi huic apostolién, in quan
tum tenores ejus juribus et ordinationibus regiis non adver- 
santur, benignum placetum regium tribui. E  consilio cancel- 
lariae r. h. aulicae, die NN. anno NN. celebrato.« — 
Következésképen a törvényjavaslatban kitett büntetés nem 
az aláíró személyét, hanem az egész kanczelláriai testületet
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érdekli; sőt többet mondok: érdekli magát felséges urunkat 
királyunkat is; mert noha ezen brevékről, melyek p. o. a 
házassági akadályokban vagy hasonló esetekben adandó 
engedményről (dispensatio) szólnak, ő felsége tudomást sem 
szokott magának szerezni, és azon brevék egyenesen az udvari 
kanczellária által kir. tetszvénynyel elláttatván, az illető egy
házmegyei kormányoknak átküldetnek: mégis nagyobb fon
tosságú tárgyakban kelt pápai brevékre kiadandó királyi 
tetszvény iránt maga ő felsége rendelkezik. — Erre legújabb 
példát nyújtanak azon brevék, melyek a vegyesházassági 
ügyben 1841-ik évben az ausztriai német tartományok 
püspökeihez úgy, mint magyarhoni főpapjainkhoz intéztettek. 
Mindkettőre a szokott királyi placetum ő felségének egyenes 
meghagyásából íratott alá; — jelesen az ausztriai püspö
kökhöz intézett brevére a királyi tetszvényt következendő 
legfelsőbb kézirata által rendelte kiadatni legkegyelmesebb 
urunk: »Ezen ide mellékelt utasítás magában foglalja azon 
szabályokat, melyeket ö szentsége a pápa. birodalmam érsekei 
által nyilvánított kérelmeknek engedve, a vegyes házassá
gok ügyében kiadott. Ezen szabályok abban ősz pontosainak, 
hogy azon esetre, ha a vegyes vallásit hitesek valamennyi 
magzataiknak kathol. hitbeni neveltetésüket nem biztosítják, 
az ily házasságoknál hath, lelkipásztorok csupán szenvedö- 
legi részt (passive assistens) vegyenek. Miután pedig ez a 
polgári törvénykönyvben foglaltatott rendeletekkel nem ellen
kezik. akarom, hogy ezen pápai utasítás királyi tetszvény
nyel elláttassék és az illető püspököknek elküldessék. Grütz, 
augusztus 24-én 1841. Ferdinand m. k.« — Hasonló tar- 
talmú legfelsőbb kéziratot bocsáta felséges urunk 1841-iki 
október 12-én a magyar kir. udvari főkanczelláriához azon 
brevére adandó tetszvény iránt, mely honi főpapjainkhoz 
intézve volt. azon hozzáadással: miszerint a lelkipásztoroknál 
kellő rendelés tétessék, nehogy az úgynevezett szenvedőlegi 
jelenlétekkor valamely illetlenség követtessék el. Ezen egy 
példából is világos, hogy a javaslót t büntetőtörvény rendelete 
magát ő felségét érdekli mindazon esetekben, melyekben 
a pápai brevéket. királyi tetszvényével egyenesen ő maga 
láttatja el.
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2. A második tekintet, mely ezen törvényjavaslat foga
natba-vételének lelietlenségét nyilván hirdeti, magában a 
kiszabott büntetés nemében fekszik, t. i. a hivatalvesztésben. 
Hogy ezen büntetést az egyházi főnökökre és bármely néven 
nevezendő papi egyénekre polgári Ítélet által jogszerűleg 
kimondani nem lehet, felesleges lenne terjedelmesebben fej
tegetni, minthogy fel kell tennem, mikép a t. KK. és IMI. 
előtt bölcsen tudva lészen, hogy az egyházi hivatal valamint 
eredetét és hatóságát nem a polgári közhatalomtól vévé, 
úgy ezen hatalom által el sem is vétethetik. Igaz, hogy 
p. o. a püspökségre ő felsége szokott kinevezni; de ezen 
kinevezés a kinevezettnek egyházi hatalmat és jurisdictiót 
nem ad, a kinevezés tisztán kijelölése az egyházi egyénnek 
a püspökségre, mely kijelölés egyházi tekintetben csak akkor 
érvényes, midőn az egyházi főhatalom által megerősíttetett: 
következésképen még azon szomorú esetben is, ha valamely 
főpap hivatalával összekötött javadalmaitól a polgári köz
hatalom által megfosztatnék, hivatalának folytatásában nem 
akadályoztathatnék. Erre világos példát nyújtott a t. KK. 
és HE. által is e tárgynak kerületi vitatása közben fel
hozott báró Andrássy Antal rozsnyói püspök esete. Ezen 
püspök t. i. egy bizonyos házasságot, mely egy katholikus 
és a polgári, jelesen Nógrád megyei törvényszék által örökre 
elválasztott protestáns fél között köttetni szándékoltatok, 
az anyaszentegyház elveinél fogva ellenezvén, miután pedig 
a szándékba vett házasság mégis létrejött, az ily házasokat 
1794. évben kelt körlevél által botrányos ágyasoknak nyilat
koztatván, s őket az egyházi törvények értelmében a szent
ségekben! részvéttől eltiltván, ezen eltiltás végre Grömör 
megye által és a legfelsőbb helyen is egyházbóli kizárás 
(excommunicatio) gyanánt tekintetvén, a püspök körlevelének 
visszahúzására fejedelmileg szólíttaték fel. — Ezen felszó
lításra adott válaszában e nevezetes és megjegyzésre méltó 
szavakat intézte fejedelméhez a püspök: »Testis mihi est 
Deus, cui servio, et ante cujus tribunal aliquando stabimus, 
nihil mild in votis post Deum est magis, quam ut majestatis 
vestrae non jussui, seel vel nutibus respondeam; facturus 
itaque certissime cram, quidquid in hoc causa etiarn a me
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exigebatur, si per Deum licuisset ; sed quod secundum Deum, 
et salva conscientia illius, qua in majestatem vestram feror, 
fidei, pietatis et subjectionis, facere non possum, potuique, 
minus certe facere possum, poteroque cujuscunque temporalis 
detrimenti incommodique declinandi gratia.« — A felszólítás 
ekképen sikert nem nyervén, elhatároztaték a legfelsőbb 
helyen, bogy a püspököt körlevele visszahúzására javadal
mainak zár alá vételével kell kötelezni. Igyekezett ugyan a 
magyar udvari kanczellária a felettébb sújtó büntetésnek 
eltávolítását eszközölni, a többi között következendőképen 
írván föl a fejedelemhez : •»Quemadmodum evangelicae con
fessioni addictis jam lege subventum est, ne ad actus con
scientiae suae adversantes stringantur : neque episcopi ros- 
naviensis conscientiae vis inferenda est, praesertim cum 
non sit absoluta necessitas ad procurandum effectum h. 
resolutionis regiae, ut ipsémét idem episcopus circulares 
revocet, sed alia ratione possit eadem b. resolutio in effectum 
deduci.« — O felsége azonban előbbi rendeletétől el nem 
állván, azt 1796. deczember 14-én kelt újabb leirata által 
eszközlésbe vétetni végképen elhatározá, és a püspök vévén 
a legfelsőbb intézvényt, 1797. február 9-én a sz. ferencziek 
kolostorába átköltözött s megyéjét onnét holta napjáig — 
mely 1799. november 12-én történt — kormányozta. — 
Nem hallgathatom el még az ország nádorához intézett 
levelének következendő s különösen megjegyzendő szavait : 
» Annus jam tertius labitur, quod ad sequestrationem hanc 
bonorum, atque ad quodlibet pro hac causa patiendum ple
nissimo de domini mei adjutorio bon fidens animo sim pror
sus comparatus ; hoc enim veritati catholicae debeo, ut non 
docendo tantum, agendoque, sed patiendo etiam testimonium 
illi perhibeam.« — Mindezeknél fogva tisztelettel és bizo- 
dalommal kérem a t. KK.-at és RR.-et, hogy e törvény- 
javaslat ellen előadott észrevételeimet figyelemre és komoly 
megfontolásra méltatni s e törvényjavaslatot büntetőköny
vünkből tökéletesen kihagyni méltóztassanak.

Ezzel az ülésnek vége lön.
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41. Országos ü lés.

1843. évi szeptember hó 9-én.

Olvastatik az 51-ik fejezet s a következők végig.
Az 56. fejezet u tá n :

Zemplén megye követ,e Lónyay Gábor: Küldőim cso
dálkozással vették, hogy ezen büntetőtörvénykönyvben a 
szándékos ünneptörők ellen nem foglaltatik semmi. Én, t. 
KK. és UK., nem tudom okát kitalálni, miért nem rendel
kezett az országos választmány erről is ? — mert ba tekintjük 
hazánkban népünknek ezen rút szokását, azt hiszem, lehe
tetlen annak a törvényhozó figyelmét elmellőzni s azt minden 
fenyíték nélkül hagyni. Ha más törvényhozásokat nézünk, 
p. o. Poroszországot: ott, hol ezen rú t szokás nincs divat
ban, fenyíték van reá kijelölve: annyival inkább tehát szük
séges hazánkban erre a figyelmet kiterjeszteni és reá bün
tetést szabni. Küldőim kívánsága szerint kötelességem volt 
ezt előterjeszteni.

E lnök: Ezen kihagyásra nézve észrevételemet oda tar
tom fel, midőn majd a rendőrségi kihágásokat fogjuk tár
gyalni.

Olvastatik a rendőrségi kihágásokról szóló toldalék.
A 28. §-ra nézve:

Vas megye követe Békássy Im re: Küldőim keményeb
ben kívánják büntetni azt, ki tolvajkulcsokat készít, mert 
eszközül szolgálhatnak újabb tolvajságra; — azt ők sem 
rendőrségi büntetéssel, sem pénzzel, hanem börtönnel kíván
ják büntetni.

Az állatkínzásról szóló új §-ra nézve:

Elnök: Ez egészen líj §. s meggyőződésem szerint olyan, 
melyet egészen belyeslek. — Az Isten az állatokat azért
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adta az embernek, hogy azokat használja, nem pedig hogy 
kínozza; de erkölcsi tekintetben is igen fontos ezen törvény, 
mert látjuk, hogy sokan az állatkínzáson kezdették kegyet- 
lenségöket s ez által szivök megfásulván, általmentek az 
emberkínzásra. Ennek következtében azt tartom, hogy az 
ilyen törvény méltán helyet foglalhat a büntetőtörvény- 
könyvben.

Nógrád megye követe Kubinyi Ferencz: Én azt tartom, 
hogy főtörekedésünk az erkölcsiséget előmozdítani, melynek 
eszméje ezen törvényben le van téve s bizonyosan találni is 
fog követőkre. Tanítani kell nekünk a műveletlen népet arra 
is, hogy nem csak egymás iránt vannak kötelességeink, ha
nem az állatok iránt is. — Hanem, t. KK. és RE., a kínzást 
nem kell föltételezni ezen szavak által: »ok és szükség nél
kül«. Azért én a törvényt nagyobb általánosságban óhaj
tanám kifejeztetni s ezen szavaknak: »ok és szükség nélkül« 
kihagyását javaslom; mert én részletes törvényt alkotni nem 
akarok s így tenném: »« ki az állatokat kínozza«.

Kalocsai f'ókáptalan követe Szathmáry Antal: Vala
hányszor a Spanyol- és Angolországban divatozó állatokkali 
viadalokról, vagy egymás közti küzdésekről olvastam, az 
ily nemtelen mulatság neme mindannyiszor undorodást oko
zott keblemben; annyival inkább borzadás futott által, mi
dőn oktalan — sokszor az emberiség hasznára alkotott — 
állatokat az ép észszel, halhatatlan lélekkel felruházott 
teremtmények által kínoztatni láttam. — E  jelen törvény- 
javaslatnak kétségkívül czélja az, hogy fokonkint nevelje a 
szelidebb nemes érzeményeket az emberekben; ezt ha elérjük, 
akkor — igen reménylhető — szelidebb és jobb erkölcsűek 
is lesznek azok: azért ezen törvénynek alkotására szavazok; 
csak a mennyiben az ilyetén kihágások boszúlása szegényebb 
sorsú embereket sújtana, súlyosnak tartván reájuk nézve a 
kiszabott büntetést, azt alábbszállíttatni kívánom.

Esztergomi fökáptalan követe báró Budnyánszky Sá
muel: Ezen tárgy a népnevelés gyakorlati oldalának egy
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kis lényeges része, és kívánatos, sőt szükséges volna, liogy 
minden néptanítók, oktatók, templomokban és iskolákban 
és minden alkalomkor a műveletlen népet a moralitás ezen 
ágára figyelmeztetnék, de oktatnák is. — Most aggoda
lommal tapasztaljuk már a kisdedben, mily nevetve és 
örömmel fosztja meg a legyet szárnyától s örömmel nézi 
annak végső küzdését; a buta atyák pedig ezt hideg
vérrel elnézik. Ilyen példákat lehet többeket elősorolni, 
például ha a szegény paraszt kifáradt, gyenge lovával 2—3 
hétig dolgozott, a rá következő vasárnapon néhány zsidó 
felfogadja, és kénytelen velők útra menni. De elég az, hogy 
ilyen szomorú tények a népnevelésnek szükségét nagyon is 
tanúsítják. E toldalék tehát a legnagyobb pártolást köve
telheti, és hogy e bűn elkerültessék, szükséges, hogy a nép
oktatók a népet legnagyobb buzgalommal tanítsák. — A mi 
pedig a büntetést ille ti: arra azon észrevételem van, hogy a 
100 forint a szegény emberekre nézve igen sok, mert vannak 
helységek, hol gyakran 100 krajczárt alig lehet találni.

Elnök: Megnyugtatására az érdemes követ úrnak azt 
mondhatom, hogy a 100 forint maximuma a büntetésnek, 
és lehetnek oly esetek, hol valaki csak 1 forintra büntettetik, 
és ha pénze nincs, tömlöczre lehet változtatni.

Veszprém megye követe Zsoldos Ignácz: Excellentiád 
megnyugtatást adott azon nehézségre nézve, melyet az esz
tergomi főkáptalan követe tett, mert azon büntetés nincs 
meghatározva, hanem csak annak maximuma. Egyébiránt 
mit Nógrád megye érdemes követe mondott, az teljes mél
tánylást érdemel; mert ha ez így marad, azt gondolom, 
hogy állatkínzás nem is lehet, és nem fog lehetni olyan 
eset, mely ok nélkül történjék ép elméjű embernél. — Azt 
hiszem, hogy nem is elegendő, hogy valakinek oka legyen 
a kegyetlenkedésre. — En, t. KK . és EK., ezen két szó
n ak : »ok és szükség nélkül« kimaradását kívánom; mert 
ha ez itt marad, azt fogjuk kifejezni, mit nem akartunk.

Elnök: A többség úgy akarván, megmarad, a mint 
van. — Nekem is volnának észrevételeim némely vétségekre
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nézve, melyeket ezen rendőrségi kihágások sorába kivánnék 
tétetni, s ilyen mindenekelőtt a káromkodás. A káromkodás 
bűne az országban — fájdalom! — igen nagyon el van ter
jedve; annak büntetése a KK. és RR.-nél tudva van; az 
1563: 42-ik törvényczikkben van első büntetés a károm
kodás ellen; ezen gyalázatos szokás a törököktől vétetett 
át s azok idejétől fogva kezdtek ezen országban az isten- 
káromlások elharapózni. A büntetés erős volt, mint minden 
időszerinti vétségekre szokott lenni, — először megvesszőz
tettek, megbotoztattak a káromkodók, később úgy büntet- 
tettek, mint magok a gyilkosok. Az 1659: 42. és 1723: 
110. törvényczikkek ezen büntetéseket újra megerősítették. 
Úgy látszik, bogy a mennyiben a káromkodás nem keve- 
sedett, azon törvények épen nem hozták meg a sikert, 
és azoknak sikertelenségét, úgy tartom, a törvénynek túl
ságos szigorúságában kell keresni. — Már mi azt illeti, 
hogy kell ezen törvényeket megszüntetni? — arra nézve 
egy közönséges szempontból megyek k i: én az ilyen, úgy
szólván vallásos törvényeknek főokát abban látom, bogy a 
polgári társaság az ily törvények által a vallásnak akar 
erőt adni, a mennyiben az nem csak a lelki üdvösséget 
tárgyazza, hanem a polgári czéloknak elérésére is szükséges; 
ezen tekintetből nem csak a káromkodásra, hanem más 
vétségekre is, melyek különben természetesen véve a polgári 
társaságból eredeti jogokat meg nem sértik, de vallásilag 
tiltottak, szokott a törvényhozás büntetést szabni. — Magá
ban e jelen törvényjavaslatban is találhatnak erre példát 
a KK. és KB,., és nem említek egyebet, csak az Isten 6-ik 
parancsolata elleni vétségeket, melyek — néhányat kivéve — 
épen ilyen mineműségűek. Már most csak az a kérdés: ha 
a káromkodás ezen mineműségű vallásos vétségek közé tar
tozik-e, melyeknek elnyomatása és kiirtása a polgári törvé
nyek feladata ? — Én, t. KK. és BR., azt tartom : igen; 
mert azon bűn — fájdalom! — a magasabb rendűeknél is 
el van terjedve; de még inkább elharapózott az alsóbb 
osztálynál, és ennél még sokkal veszedelmesebb következésű 
is ; mert — valljuk meg — ezen rósz szokás reánk felsőbb 
osztályúakra is többnyire gyermekkorunkban ragadt, épen
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cselédektől és más alsóbb rendűektől, és ámbár nem aka
rom védeni a felsőbb osztályokat, de az bizonyos, hogy a 
káromkodás műveltebb embereknél nagyobb részint — hogy 
úgy mondjam — az embernek belsejében nem létezik, ki
mondja az illetlen szót a nélkül, hogy általa vallási érzése 
belsőképen kisebbednék vagy nagyobbodnék, azért az inkább 
rút szokás a felsőbb osztályiiaknál, mintsem erkölcstelenség; 
ellenben — tapasztalásból beszélek és mondhatom — midőn 
az alsóbb osztályúaknái az Isten és annak szentjei káro- 
moltatnak, azon embereknél a vallás tárgyai iránti tisztelet 
már megcsökkent, s legyenek meggyőződve a KK. és RE., 
hogy ritkán lát az ember megrögzött gyilkost vagy tolvajt, 
ki egyszersmind a legnagyobb istenkáromló nem volna. — 
A köznép fölfogása vallásos dolgokról — ha úgy szabad 
mondanom — sokkal materialisabb, hogysem azon Isten, kit 
lepiszkolt, azon szent, kit gyalázattal illetett, tiszteletének 
tárgya lehetne. — És ha ez a következés, t. KK. és RE., 
mit a példák csakugyan világosan mutatnak, hogy t. i. a 
legnagyobb gonosztevők mindig a legnagyobb káromkodók 
is voltak s talán a káromkodáson kezdették aprólékos go
noszságaikat : akkor már azt látom, hogy épen úgy, mint 
más hasonló vallásbeli kihágásokra, a káromkodásra is a 
törvénynek büntetést kell szabni. — Továbbá meg kell val
lanunk, hogy a nép a káromkodás elleni büntetőtörvényt 
helyesnek tartja s annak jobb, vallásosabb része, kivált a 
rettentőbb káromkodások nemein megbotránkozik; hányszor 
lehet hallani a köznéptől: »ez az ember úgy káromkodik, 
hogy az embernek haja szála is borzad«, — vagy pedig a 
népnek nyers, de jelentő kijelentésével: »ennek az embernek 
nyaka csigáján kellene a nyelvét kihúzni«. — Méltóztassa- 
nak megengedni, hogy elmondjam, mi történt legközelebb 
egyik tiszamelléki vármegyében: egy iskolamester legnagyobb 
káromkodásokat vitt véghez, miket utána mondani átalla- 
nék, s azon ember nemcsak azon helységnek, melyben lakott, 
boszúját vonta magára, hanem az egész kerületét, melynek 
elöljárói a megye által a Curiához folyamodtak azon ember
nek példás megbüntetéséért. Ezen érzés és irtózás az embe
rekben tökéletesen bennök van. Legyenek meggyőződve a

1843-iki javaslatok, ü l. k. 25
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t. KK. és RR., ha azt mondja a törvényhozás, hogy a ká
romkodást büntetni nem lehet, ez által nagyobb botrányt 
teszünk, mint ha azt mondjuk, hogy a mezőn történt lopást 
büntetlenül hagyjuk. — Ennek következtében azt tartom, 
hogy azzal az argumentummal, melyet némelyek mondanak, 
hogy t. i. bízzuk a büntetést az Istenre, meg nem eléged
hetünk, mert így minden büntetést az Istenre kellene bízni, 
mely a társaság viszonyaiból nem foly. — Nem azért bün
tetem én a káromkodót, mintha az Isten sújtó keze őt el 
nem érné, hanem azért, mivel jónak tartom azon kihágást 
büntetni, mely a vallás iránti tiszteletet és magát a hitet 
aláássa s ez által — mint mondám már — a polgári tá r
saságban vétkek termékeny tenyésztőjévé lesz, s épen azért 
kívánom a káromkodást büntetni, de kisebb büntetéssel, mint 
eddig, mert hogy olyan nagyon elharapózott, annak okát 
abban is keresem, hogy a legnagyobb büntetések voltak reá 
szabva, melyeket a biró a bűnösökre nem is akart kimon
dani. Ennek következtében, mint Zemplén megye érdemes 
követe megemlítette, az ünneprontókra is kívánok büntetést 
szabni, ámbár nem tudom, hogy némi tekintetben nem érte
tik-e ez alatt az, hogy semmiképen az isteni tiszteletet meg
gátolni nem szabad? — Azért én azt a t. KK. és RR. 
különös figyelmébe ajánlom.

Kalocsai fökáptalan követe Szathmáry Antal: Ezen 
büntetőtörvénynek behozatalával a t. KK. és RR. legüdvösb 
eredményekre czéloznak; a bűnöket kevesbíteni, vagy a hol 
azok elkövettetnek, szigorúan megbüntetni akarják; büntetik 
a felségsértést, a hívtelenséget, hazaárulást — és méltán, 
mert a ki nem hív jobbágy, nem igaz jó hazafi, nem ér
demli, hogy tagja legyen az emberi társaságnak; büntetik 
a gyilkost, rablót, tolvajt — és méltán, mert ezek a személy- 
és vagyonbátorságot veszélyeztetik, semmivé teszik; de midőn 
ily czélszerű, üdvös törvények hozatnak, teljes meggyőződé
sem szerint ezek előtt első helyet kellene foglalni az Isten 
káromlása ellen alkotandó törvényeknek — az az a gonosz
ság és messze elterjedett gonoszság, melyet hajdan már az 
ó-testamentumban megkövezéssel büntettek; az 1563: 42-ik
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törvény ez ikk ezeket rendeli: »Et quoniam his proximis 
annis exortae sunt horrendae in  Deum et sacrosancta ejus 
sacramenta blasphemiae, quibus plerique maledicendo uti 
■consueverunt, certumque est, vel his solum justam Dei in 
nos iram provocari, statutum est : ut tales, . qui scilicet in 
creatorem Deum, in baptismum et animam ac aliis similibus 
modis maledixerint —- — prima vice publice caedantur; 
si vero blasphemiam altera et tertia vice repetierint, altera 
quidem bacrtlis pulsentur, tertia vero non minus quam 
homicidae ipsi, vel alii malefactores puniantur. — Audientes 
vero blasphemari, et non accusantes, puniantur exactione 
trium mar carum.« — Ha tehát élő törvényeink gyilkosság és 
más gonoszságok büntetésével fenyítették azokat, kik Istent 
s mi embernek vallás tekintetéből szent, káromlották : bizo
nyára ezen büntetőtörvénykönyvben első helyet érdemel azon 
törvény, mely az isteni felségsértéseket, irántai hívtelenséget 
illeti. A lelkészek minden úton és módon, minden alkalom
mal igyekeznek e bűnt meggátolni; de miután ez annyira 
eláradt, hogy a férfiak gonosz példáját követvén az asszonyi 
nem, sőt gyermekek is nem irtóznak tőle, szükségesnek tar
lóm, hogy a káromkodók ellen törvény alkottassák s ez által 
a vallásosság és jó erkölcs előmozdíttassék.

Szepes megye követe Zsedényi Eduárd : Nem akarom 
azon okokat elősorolni, melyekből az országos választmány 
a körülállások szerint törvényt alkotni nem akart, és miknél 
fogva nem tartotta szükségesnek és tanácsosnak, hogy a 
vallásbeli szabályok megsértésére büntetéseket szabjon. Ha 
a káromkodásra büntetést kell szabni : akkor attól tartok, 
hogy annak az lenne következése, hogy a gyónás és böjtölés 
elmulasztására is kellene büntetést szabni. — Úgy hiszem, 
hogy lassankint úgy is meg fognak szűnni a káromkodások ; 
mert ha visszatekintek a múlt időkre, midőn 22 évvel eze
lőtt Debreczenben iskolába jártam, akkor sokkal nagyobb 
divatban volt a káromkodás, holott most már ott annyi 
káromkodásra találni nem lehet ; én azt tartom inkább 
tehát szükségesnek, hogy a nevelés tegye meg a magáét ; 
sőt az országos választmány azt mondotta, hogy most tör-

25*
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vényt hiába alkotnánk, mert hány esetekben hajtatnék az 
végre ? — a műveltség terjedésétől várhatónk tehát e tekin
tetben többet. 2-or az országos választmány azt tartotta, 
hogy az eljárásból nagyobb botrány fog következni, mint 
a büntetésből, midőn t, i. a szidalmak nyilvánosan annyi 
100 ember előtt ismételtetnek. Ezen okok voltak azok, miért 
nem tartotta az országos választmány tanácsosnak a károm- 
kodók ellen büntetést szabni, mivel a terjedő műveltségtől 
várja annak megszüntetését.

Elnök: Azon okok, melyeket az érdemes követ úr 
előadott, a jegyzőkönyvben is benvannak, s én azokra már 
megfeleltem. A mi a törvénynek nemsikeriilését illeti: épen 
az volt az oka, hogy törvényeink képzelhetlen szigorúk 
voltak. — Továbbá mi Debreczen városát illeti: ismerem 
azt, és legyen meggyőződve az érdemes követ ur, hogy én 
Debreczennél vallásosabb várost nem ismerek, és ez az oka, 
hogy ott a káromkodás oly kevés; de meglehet az is, hogy 
Debreczenben a káromkodás ezelőtt sem volt annyira el
terjedve, mint a követ úr gondolja, és ép azért, mivel e 
város a legvallásosabbak közé tartozik, ezen példa épen 
argumentumul szolgál arra, hogy a hol vallásosság van, 
ott nincs káromkodás, — a hol káromkodás gyakoroltatik, 
ott nincs vallásosság. A mi pedig azt illeti, bogy ha a 
káromkodást lehetne büntetni, akkor a gyónás és böjtölés- 
elmulasztását is kellene büntetni: ezen állítás nem á ll; mert 
— engedelmet kérek! — vannak a vallásosságnak viszonyai, 
melyek oly botrányt, mint a káromkodás, nem okoznak. 
Azért ismétlem, hogy ezen törvénynek eltörlése Magyaror
szágban nagy botrányra adandna alkalmat.

Mosony megye követe Kroner Lajos: Noha e tárgyban 
küldőim utasításával ellátva nem vagyok: megyém szelle
méből és legtisztább lelkiismeretes meggyőződésemből azon
ban kiindulva, miután nem kételkedem, hogy küldőim e 
részbeni nézeteimben osztoznak, kénytelen vagyok e tárgyhoz 
szólani, és világosan kinyilatkoztatni, hogy én ő excellen- 
tiájának indítványát egész kiterjedésében pártolom. Büntető-
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törvénykönyvünk rendelkezik t. i. minden bűntettekről, a 
törvényhozás gondoskodik minden vétkesség elmellőzéséről, 
mely a társas élet veszélyeztetésére válhatnék, és ime mégis 
azt látjuk, hogy említés nem tétetett ezen büntetőtörvény
könyvben oly vétek neméről, mely honunkban, más országok
hoz képest, talán a legnagyobb mértékben divatozik, sőt 
napról napra nem csak a férfiaknál, de már a gyengébb 
érzésű nemnél is beharapózik, tudniillik a vallásosságot 
megtámadó és minden jó lelkiismeretűt borzasztó rettentő 
káromlás és átkozódás! Tudjuk, bogy a káromlás vétke el
követtetik immediate, hogyha az Isten ellen czéloztatik, — 
és mediate, hogyha a szentségek, vallás, szűz Mária vagy 
Istennek szentéi ellen igazíttatik, vagy végre valakinek 
lelke átkoztatik; továbbá, hogy a káromlás vétke nem csak 
szóval, hanem facto is elkövettetik, midőn t. i. valaki a 
kereszteket, szent képeket és szobrokat, melyek tiszteletben 
tartatnak, másoknak botránkoztatására szántszándékosan 
nyilvánosan sérti és csonkítja; tudjuk továbbá, hogy ezekre 
nézve az 1563: 42., — 1659: 42. és 1723: 110. tv.-czikkek 
világosan rendelkeznek, és jelesen azok ellen, kik az Isten, 
keresztelés stb. ellen káromkodnak, másnak lelkét kárhoz
tatják, ezen törvények három rendbeli büntetést szabnak, 
jelesül első esetben a nyilvános megfeddést, továbbá a testi 
büntetést és fogságot, végtére — a körülményekhez képest — 
még a halálos büntetést is ; sőt még azok is, kik a károm
kodást tudva fel nem adják, pénzbeli büntetéssel rendeltet
nek fenyíttetni. Én ugyan ezen törvények elősorolásával 
nem akarám azt következtetni, hogy a káromlási vétekre 
nézve ugyanazon, az előidézett törvényekben kitűzött bün
tetések tovább is fenmaradjanak: hanem csak azt kimutatni, 
hogy mily káros volna ezen leginkább most divatozni 
tapasztalt és a vallásosságot már zsengéjében rontó és ve
szélyeztető bűntett nemét, mely eddig oly szigorúan fenyít
tetni rendeltetett, — most, a hol népünk nevelése még 
igen alant áll, törvénykönyvünkből egészen kiküszöbölni, és 
büntetlenül hagyni; mert ezen eltörlés a vallásosság iránt 
nem hogy tiszteletet bizonyítana, sőt közbotránkozásra szol
gálna; és így azt kívánnám, hogy a káromlási vétek, mely
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— a mint mondám — honunkban oly gyakori, és sokszor 
a legszentebb tárgyak szidalmazását foglalja magában — a 
bűntettek sorában megemlíttetvén — szelidebb ugyan, de 
czélszerű fenyíték által ezentúl is orvosoltatni és elmellőz- 
tetni igyekeztessék. Nem is osztozom az előttem szólott 
nemes Szepes megye nagyérdemű követének nyilvánított e 
tárgybani nézeteiben, miszerint tudniillik nemes Szepes vár
megye érdemes követének először azt tetszett felhozni, hogy 
ha a káromkodókra nézve törvénykönyvünkben a criminalis 
büntetést ezentúl is meghatározzuk, következetességgel a 
nem bőjtölőt, nem gyónót is criminalis büntetéssel kellene 
büntettetni; mert, kérem alázatosan t. K K  és RE., igen 
nagy különbség van a nem gyónó és nem bőjtölő és a ká
romló között; mert a ki a vallás elveiről megfelejtkezvén, 
az Isten és egyház iránti kötelességek meg-nem-felelése mel
lett lelkiismeretét meg tudja nyugtatni, ám lássa, hogyan 
fog ma-holnap annak, kinek számot adni tartozik, felelni ;, 
de leginkább mint nem gyónó és nem bőjtölő oly közbot
rányt nem szül; hol ellenben a káromló és átkokat szóró 
egyén megtámadja a vallásosságot, sérti a Teremtőt és annak 
minden teremtett egyéneit, borzasztó kifejezései által veszé
lyezteti az erkölcsiséget s így közbotránkoztatást szül, mit 
a törvényhozó büntetlenül nem hagyhat, hanem érdem sze
rint fenyíttetni azt igenis köteles. Másodszor azt tetszett 
fölhozni nemes Szepes vármegye érdemes követének, hogy 
nem a büntetőtörvény, hanem a terjedő civilisatio fogja gyé- 
ríteni a káromlókat, mit az ország némely vidékein már is- 
jó foganattal tapasztalhatni; sajnálom, de ezen nézetét sem 
pártolom részemről nemes Szepes vármegye érdemes követé
nek, mert én bízom ugyan a nevelésben, de mivel az még 
nem termesztette a várt gyümölcsöt, sőt — fájdalom! — 
tapasztalni kényteleníttetünk, hogy a káromlás, mint már 
honos, napról-napra inkább lábra kap s az erkölcsiség meg
rontására való mérges befolyását időről-időre inkább tanú
sítja: ily helyzetben én, egyedül azon reménytől tápláltatva, 
hogy a neveltség fogja a káromlókat gyéríteni, a bizonytalan 
jövendőt tekintve, nem akarom a káromlókat büntetlenül 
és törvény nélkül hagyni, hanem inkább a bűnnek elhárí-
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tására kívánok a káromlókra büntetést hozatni; hogyha 
egyszer népünk művelődése és pallérozódása azon fokozaton 
álland, hogy a káromlás vétkére kiszabott törvény nélkülöz- 
tethetik — a mit a jó Isten adjon! — mindig nagyobb 
dicsőség leszen azt a törvénykönyvből kiküszöbölni, mint a 
most már kikíiszöböltet az elharapózott méreg elfojtására 
ismét visszaállítani kényteleníttetni. — Yégtére harmadszor 
azt mondá nemes Szepes vármegye nagyérdemű követe, hogy 
a káromlás elleni törvények ellen fentebb érintett törvények
ben említett büntetésnek harmadik neme, vagyis a halálos 
büntetés, utóbbi időkben végre nem hajtatott; de azért 
azt általánosan még sem lehet mondani, hogy a káromlási 
vétek büntetlenül maradt volna, mert számtalanok a károm
lók ellen a büntetőperek, a hol az efféle bűnösök hosszabb 
idei rabságra ítéltettek; föl sem lehet tenni, hogy egy tör
vényhatóság a nekie följelentett hasonnemű vétkességet bün
tetlenül hagyta volna, annál szomorúabb volna pedig azt 
róla jövendőre nézve föltenni, midőn a bűntettekre szelidebb, 
czélszerűbb és ennélfogva végrehajthatóbb büntetések ren
deltetnek. Ezeknél fogva, mivel nem csak tanácsos, de elke
rülhetetlen szükséges, hogy a káromkodások fékezéséről a 
törvényhozás ezentúl is czélszerűen rendelkezzék, oda járulna 
véleményem, hogy a káromkodó és átkozódó első esetben 
komoly megfeddéssel, ismételt esetben egy pár hónapi, súlyo
sabb beszámítás esetében pedig még fél vagy egy évig ter
jedhető fogsággal is büntettethessék; hogyha azonban ezen 
javaslatom elfogadható nem volna, akkor ezen kérdéses bűn 
és büntetése soroltassák legalább a közfenyíték alá tartozó 
rendőri kihágások sorába, a toldaléknak újon javaslott 
39. §-ába.

Esztergom megye követe Kruplanicz Simon: Ha az 
embert magános viszonyokban tekintem, az Isten és vallás 
elleni káromlást oly tettnek gondolom, mely az istenséghez 
az embernek csekélysége miatt nem hathat: erre nézve tehát 
a rómaiak régi törvényeinek értelmét követném, melyekről 
Cicero is említést tesz; de ha az embert úgy veszem mint 
polgárt, kénytelen vagyok megvallani, hogy minden polgár
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a közönségnek imádott és köztiszteletü tárgyai iránt illő 
figyelemmel és tisztelettel viseltetni tartozik s ki e részről 
botránkozást okoz, azt ugyan büntetés alá vonandónak tar
tom. Azért ő nagyméltóságának kijelentéséhez ragaszkodván, 
úgy hiszem, ha a büntetőtörvényben a káromkodásnak vétke 
és annak büntetése nem említtetnék, ez a jelen környületek 
mellett könnyen közbotrányra szolgálhatna alkalmuk De, 
t. KJk, Filangieri is az Isten elleni káromlásra azt mondja: 
»ha a törvényhozó a káromlások vétkét és büntetését tör
vénykönyvéből kihagyná, ezen kihágások iránt egykedvűségét 
tanúsítaná«. Ezen okokra nézve tehát én ugyan ezen dolog
ban terhes és sanyarú büntetéseket nem kívánok, azonban 
mégis akarom ezen vétket legalább a rendőrségi kihágások 
közé számíttatni s annak büntetését vagy különös fejezetben 
kiszabatni, vagy pedig azon esetek közé soroztaink melyekről 
a 39. §-ban történik rendelkezés.

Bihar megye lcövete Beöthy Ödön: Ha ezen vallásos 
szempontot veszsztik föl, Szepes megye érdemes követével 
kezet fogok, a ki figyelmeztetett bennünket, hogy a károm
kodás épen úgy a vallás kiegészítő rendelkezéseihez és dog
máihoz tartozik szinte, mint az, ha t. i. valaki jár-e a tem
plomba, jár-e a húsvéti gyónásokra, meg szokta-e bőjtölni 
a kántorokat vagy nem? — Én, mint római katholikus, 
ezen egyházi szabályt megtartom és egyházam rendeléseit 
tiszteletben is tartom annyira, a mennyire azt közbotrány 
nélkül tenni kötelességem; de a polgári társaságnak jelen 
korszakában oly törvénynek, hogy valaki konyhámban kuta
tásokat tegyen, hogy azt vizsgálja, csupromban mi fő: hús-e 
vagy hal ? — bocsánatot kérek — magamat alá nem vetem. 
Én a káromkodásról oly véleményben vagyok, hogy az, ki 
káromkodik és olyan nemét követi el a káromkodásnak, 
melyet nálunk inkább orosz példabeszédnek lehet venni, az 
szánakozást és megvetést érdemel; mert azt mondom, hogy 
a káromkodásnak egy olyan elfajult neme, mely közbotrányt 
szül, higgadt kedélylyel nem történik soha, s az ember, ki 
azt teszi, lázas állapotban van, fölfogásom szerint, s az olyan 
ember inkább megérdemli azt, hogy orvosról gondoskodjunk
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számára, mint hogy megbüntessük. Egyébiránt, ha törvény- 
könyvünket megtekintjük, alig vagyon benne valami, mire 
szigorúbb büntetések és eljárások voltak megállapítva, mint 
a káromkodásra; elég, ha azok közül csak egyet említek, 
mely lázadásba hozza az ember vérét, hogy t. i. hóhér keze 
által vesszőztessék meg a káromkodó a nép szeme láttára, 
és így minden javulást, annak távol eszméjét is kiirtjuk 
kebeléből annak, ki a meggyaláztatásnak ki volt téve, mint
hogy a szégyennek minden érzését elvesztette s így rajta a 
javításnak semmi sikere nincs; mit javultak a bűnösök azon 
durva világban, midőn nem törvény, hanem önkény szerint 
annyi kínzásokat valának kénytelenek szenvedni a károm- 
kodók, s az még sem törölte el a hajlamot azon bűnre ? — 
tehát ez nem annyira bűn, mint esztelenség, s talán némi 
nemzeti sajátság is foglaltatik benne, s találhatni nemze
teket, melyek káromkodni alig képesek, míg ellenben mások, 
úgymint a magyar, oláh, török természetesen erősebben 
káromkodnak. Csak kevés perczekkel ezelőtt említtetett meg, 
hogy a tapasztalás tanítja, miként ez olyan bűn, melyet 
kellőleg törvény által korlátozni nem lehet és a jövendőnek 
van felhagyva, hogy mindenki, kiben az erkölcstelenség 
magva mély gyökeret nem vert, önként undorodjék el ezen 
bűnnek elkövetésétől. Valamint az állatok elleni kegyetlen
ség, úgy a káromkodási bűn elkövetésének megszűntét is a 
növekedő erkölcsiségtől és szelídségtől várjuk, s ha mindazon 
eszközöket, melyeket az esztergomi káptalan követe elősorolt, 
alkalmatosaknak, jóknak és üdvöseknek lá tjuk : úgy nyúljunk 
bátran ezen gyógymódhoz a káromkodás irányában, és jót
állók érte, hogy czélt téveszteni nem fogunk. Egyébiránt 
azon a téren állunk, hol a bűnnek természetes okai mi 
magunk vagyunk. Miről gondolkozott a polgári társaság 
eddig? nyaktilóról, hóhérpallosról, börtönről, vesszőről, mo- 
gyorófabotról, korbácsról, és ezen roppant serege az emberi 
meggyaláztatásnak alkalmatos volt-e arra, hogy meggátolja 
a rosszat? — nem! az volt eddig a polgári társaság főelve: 
»hadd kövesse el valaki a bűnt, majd megbüntetem!« s 
azt hitte, hogy ez által a rosznak gátat vet; de — kér
dem — gondolkodott-e a polgári társaság arról, hogy az
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embert nem büntetni, hanem javítni feladása ? — nem! 
pedig én azt mondom, hogy inkább a javítás által lehet a 
jövendő rosznak elejét venni, s ha czélt akar érni a társa
ság, kötelességei és feladatai közé számítsa azt, hogy az 
ember javuljon; a világon könnyebb rendszer 'nincsen, mint 
valakinek fejét válláról levenni, — oly mód az, melyet egy 
török basa is alkalmazhat; ilyformán a temetőhelyek meg 
lesznek rakva annyira, hogy a commassationalis helyeken 
azokra elég tért nem fogunk adhatni; hanem, ha javítni 
akarunk, gondolkodjunk népnevelésről, tanításról és meg 
fogjuk látni, hogy ezek által máskép fogjuk elősegíteni az 
erkölcsiséget; mert hogy mindeddig ez nem történt, ki ennek 
oka ? — mi magunk! Az ember nem szánakozást vár mi- 
tőlünk, hanem alkalmaztatni kell azon eszközöket, melyek 
az embert emberré képezik; de mindeddig polgártársainkat 
azokká képezni nem akartuk; majd, ha nem büntetésről, 
hanem nevelésről gondoskodunk, meg fogjuk látni, hogy a 
tudatlanság szüleménye, az elvetemedettség, önként meg 
fog szűnni. De különben is, hogy fogna megtörténni a ká
romkodásra nézve a bűnbeli eljárás? Mikor az elkövetett 
botrányt akarjuk megszüntetni, törvényszék színe elibe ál
lítjuk a másik ismételt botrányt; erre tanú is fog kelleni; 
az egyik azt fogja mondani, hogy mondotta a vádlott a 
káromkodó szavakat, a másik tagadni fogja, és így a károm
kodást ismételni fogják a törvényszék színe előtt, sőt még 
a dolgot nagyítani is fogják; s jóllehet a könyv világosan 
róla nem rendelkezik, de ha más elkövetett bűnért állíttatik 
valaki a törvényszék elibe, ott úgy is beszámításba jön ; de 
továbbá a bírónak önkényét sem lehet kizárni ezen bűnre 
nézve: ez tehát a mostani időszakban a codexbe nem való, 
azért annak még csak megemlítését sem kívánom.

Elnök: Kiki a maga meggyőződését mondja ki. Én 
az érdemes követ úrnak utolsó szavait veszem fel; ha ő azt 
hiszi, hogy az elkövetett más bűnök alkalmával az itélet- 
hozáskor a káromkodás is imputatióba jön: akkor czélunk 
el van érve. Tessék tehát oda tenni azt, hol a beszámításról 
van szó, mert különben a biró azt oda nem magyarázhatja,
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és beszámításul nem veheti. Egyébiránt, mit az érdemes 
követ úr előadott, hogy ha a káromkodásról törvényt hozunk, 
akkor más vallásbeli gyakorlatról is törvényt kell hozni, 
u. m. a gyónásról, böjtölésről stb., — erre azt mondom, 
hogy én azt nem úgy vélem, mert a káromkodásra nézve 
1563-tól fogva áll a törvény, azokra nézve pedig, miket az 
érdemes követ úr elősorolt, mindekkorig a törvénykönyvben 
semmi rendelkezés nem tétetett; — ezen dolgok összeköt
tetésben nincsenek, s most két század után felesleges is 
volna azt tenni. Hogy a káromkodást az ember lázadásban, 
felhevülésben szokta elkövetni, meglehet, ez a tapasztalása 
az érdemes követ úrnak; de nekem nem az a tapasztalásom, 
mert többnyire az ilyen káromkodó emberek úgy hozzá 
vannak szokva a káromkodáshoz, hogy nagyon hideg vérrel 
mondják el a legrútabb szidalmakat; — hogy ez nálunk 
szánakodást okoz, az igaz; de más embereknél, kivált az 
alsóbb osztályúaknái, nem csak szánakodást, hanem botrányt 
is okoz. — A mi a felhozott nyaktilókat és akasztói készüle
teket illeti: soha se fessük a nemzeteket feketébb festékekkel, 
mint igazságos; rég ideje már annak, hogy a káromkodásra 
halálos büntetés mondatott; de akkor is a lenyakazások 
sokkal ritkábbak voltak, hogysem a kivégzett emberekkel 
temetőket lehetett volna betölteni. Egyébiránt senkinek 
eszében sem volt az e részbeni régi törvényeket felelevení
teni, vagy súlyosítani; elég a z : hogy midőn a vétek a rend
őrségi kihágások közé soroztatik, akkor csak a legkisebb 
bűnök közé fog számláltatni, és a rendőrségi büntetések 
elégségesek lesznek arra, hogy a roszat csirájában elfojtsuk. 
E  szerint nem kell arról gondoskodnunk, hogy a proportio 
alkalmával e czélra temetőknek helyet szakítsunk. — Mi 
a népnevelés hiányát illeti: ott is volt káromkodás, hol a 
nevelés megvolt; de mind a mellett nem árt, ha a törvény- 
hozás irányt ad, és kimondja, hogy ez vagy amaz rút vétek, 
kivált nálunk a törvényhozásnak útmutatása e tekintetben 
felesleges nem lehet. — A mit Bihar és Szepes érdemes 
követei mondottak, hogy ez által a törvényszék előtt új 
botrány történik, — új példa, melyet a nyilvánosság ellen 
hoznak fel. Nem tudom, hányadik eset már, mire azt mond-
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ják: »nem kell büntetni, mert botrányt okoz«. — Egyéb
iránt azt tartom, hogy ezen argumentum igen messze megy; 
mert p. o. ba a gyilkosság kegyetlenséggel követtetik el, 
sokszor a visum repertumnak elolvasása nagyobb botrány 
és irtózat lenne, mint a káromkodás. Ilyen esetben megvan 
minden nemzetnél azon szokás, hogy a hallgatóság a ki
menésre utaltatik. Azonban épen azért kell a bűntettet 
megbüntetni, mert botrányt okoz, hogy a botrány elhárít- 
tassék.

Ezeknél fogva ismétlem: nincs itt új dologról, új 
törvényről vagy spanyol inquisitióról szó, — senki azt 
jobban nem utálja, mint én ; de merem állítani, hogy Euró
pának mostani culturája az ilyeket elvetette, ettől már 
senki sem fél, sem mostanra, sem jövendőre nézve; itt oly 
dologról van szó, melyről már eddig is törvényeink voltak; 
én a t. KK. és RR. bölcseségére bízom, ha váljon tanácsos-e 
itt törvényt elfogadni vagy sem?

Ung megye követe Horváth Simon: A kerületi ülés
ben is kijelentettem már kívánságomat utasításomnál fogva, 
hogy a káromkodás ellen büntetést szabni méltóztassanak; 
most is excellentiád által előadott okok annyira meggyőztek, 
hogy a büntetést tovább is szorgolni szükségesnek tartom. — 
Az mondatott, hogy a nevelés által általánosan meg fog 
szűnni a káromkodás. Hogy a nevelés tetemesen megkeve- 
sítheti ezt a vétket, azt reményiem; de hogy egyszerre meg
szüntetné, azon kételkedem. Hogyha a káromkodás vétkét 
csak kevesen követnék el a polgári társaságban, akkor he- 
lyesleném azon okokat, melyekkel az ellenfél támogatja azon 
állítását, hogy a nevelésnek jótékony hatására kell bízni az 
erkölcsök tisztaságát s így a káromkodásnak megszűntét; 
de minthogy a népnek többsége az, melynél a káromkodás 
naponként mindinkább elharapózik, meggyőződésem az: hogy 
a nép kedvéért kell törvényt alkotni, mely a törvényhozás
nak a műveltebb osztály részére szánt morális irányát föl 
nem fogja: azért tehát büntetni kell azon vétket, mely annyi 
sok közbotrányt okoz.
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Kalocsai káptalan követe Szathmáry Antal: Némely 
nyilatkozatokra bátor vagyok rövid észrevételemet tenni. 
Mondá Szepes igen érdemes követe, hogy az országos választ
mány azért mellőzte el munkálatában az Isten és szentek 
káromlását, mivel ha e tárgyba ereszkedett volna, akkor a 
nem gyónókról, nem bőjtölőkről, templomba nem járókról is 
kellett volna rendelkeznie. De különbség van a nem gyónó, 
nem bőjtölő, templomba nem járó közt és a káromkodó 
közt; mert amazoknak bűntettök megítélése és javításuk 
inkább ad forum conscientiae tartoznak, a káromkodóé pedig 
nem csak oda, hanem a polgári törvény elibe is; mert a 
káromkodó közbotrányt is okoz, százakat, ezreket botrán- 
koztat s rósz példát ad. Mondá tovább: hogy Debreczen 
városában most, mióta civilisáltabb, kevésbbé uralkodik a 
káromkodás. Ezt megengedem; de ha egyedül a civilisatiótól 
kell várni a káromkodás megszűntét, ugyanattól kell várni 
a gyilkosság, rablás, tolvajság megszüntetését is ; már pedig 
a bűnök megboszúlására törvényt hoztak a t. KE. és BE., 
tehát szükség a káromkodás fenyítésére is törvényt hozni. — 
Bihar érdemes követe mondá, hogy a káromkodó megvetést 
vagy szánakozást érdemel, mert ő lázas állapotban van. 
Engedelmet kérek, ellenkezőt mutat a tapasztalás; mert a 
leghiggadtabb vérrel, játék és tréfa közt, úgy hallunk ká
romkodni, mint haragban, boszúságban; azonban megvallom, 
hogy midőn első haragban — »primo motu« — káromkodik 
valaki, az imputatio is kisebb, de azért elmellőzni a károm- 
kodók ellen hozandó törvényt nem lehet; hiszen ha az álla
tok kínzói ellen hoztunk törvényt és büntetést, mennyivel 
inkább kell a káromkodók ellen hozni! holott ez sokkal 
csekélyebb kihágás. Mondá tovább: hogy nem büntetni, 
hanem javítani kell; — én is azt óhajtanám, hogy soha 
se kelljen büntetni; a jó erkölcsű soha sem tesz jót azért, 
hogy a törvény az ellenkezőt tiltja, — »lex est morális«, 
csak a gonoszok végett hozatik a törvény; ha soha büntetni, 
hanem csak javítani kellene, akkor a büntetőtörvénykönyvre 
nem lenne szükség, minden bűntettekre csak azt kellene 
mondani: nem kell azokat büntetni, csak javítani; ez pedig 
hogy nem áll, megmutatja a büntetőtörvénykönyv.
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Borsod megye követe Palóczy László: Legelsőbben is 
Ung megye érdemes követével teljességgel nem értek egyet, 
hogy t. i. különös törvényeket kell hozni a nép számára s 
mintegy osztályzatokat tévén, mást az úrnak, a nagyobb 
úrnak megint mást és ismét mást a legnagyobb úrnak. — 
Ung megye követe azt állítota, hogy az emberek mindig 
fognak káromkodni; egy példa meggyőzheti az ellenkezőről 
Ung megye érdemes követét, hogy t. i. a meddig boszorká
nyokat égettünk, sok volt; megszűntek őket büntetni, s ime 
egy sincs! — Különben pedig az volt eleitől fogva a világi 
törvényhozásnak baja, hogy a bűnt a vétekkel összezavartuk. 
Közönségesen a statusnak teljes joga a bűnt büntetni, de 
a vétket, a puszta erkölcstelenséget a statusnak büntetni 
nem competál, mert ha ebbe egyszer belémegy, úgy azután 
nagyon is megy; így előttünk van egy gyalázatos törvénye a 
régiségnek, mely a haereticusra fej- és jószágvesztést rendel. 
Igen sok van a világon, a mi gyalázatos tett, és semmi 
morális ember helyben nem hagyja: de a status nem bün
teti ezeket; a fösvénységnél hol van csúnyább vétek, de hát 
azért azt büntetni kell? — a részegség embert-alacsonyító 
tett, azért még sem kell büntetni; ha megbüntettetik is az 
iszákos, csak iszákos marad. Ilyeseket tehát büntetni nem 
kell, mert ha abba belémegyünk, úgy nem fogunk sehol 
megállapodni; így a káromkodás is ocsmány vétek, de nem 
bűn; a papokra kell azt hagyni és a lelki tanítókra, ezek 
igyekezzenek azt kiirtani, ez többet használ, mint ha töm- 
löczöztetjük őket.

Nagy köszönettel tartozom Esztergom megye követé
nek, a ki Eilangierit fölhozván, azt mondja: hogy ezen tudós 
a káromkodásnak megbüntetése mellett okoskodik. Ezen 
Nápolyországban, a sötétség hazájában született tudós, gyö
nyörűen fejtegeti a káromkodás bűnét s azt mondja: hogy 
a káromkodás büntettessék meg; de ezt nem véleményképen 
mondja, hanem maga-magának objectio gyanánt teszi és 
megfejti; azt mondja t. i. Eilangieri: hogy ha a károm
kodás megbüntettetik, az a legvastagabb anthropomorphis- 
mus, mintha az Isten is ember volna, és szeretet, harag, 
boszúállás uralkodnék benne; felhoz egy példát: mikor a
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spanyolok Amerikát feltalálták, és ott a keresztény vallást 
erőszakkal terjesztették, akkor egy perui lakos káromkodá
sért megvesszőztetett, — ordított a nyomorult a vesszőzés 
a la tt; kérdezte egy amerikai: miért büntetik ? — azt felelte 
a spanyol vissza: hogy az Istent káromolta; s amaz azt 
felelte reá: »hát gyönyörködik ebben a ti Istenetek? — 
no ha ilyen kegyetlen a keresztények Istene, úgy nem tisz
telem ő t!« — Lássák a tisztelendő urak, ilyen behatást tett 
a büntetés. K i az a halandó, a ki nem imádná az Istent? 
mert őt csak imádni kell véghetetlen bölcseségeért és hatal
máért, de véges elménkkel megfogni nem tudjuk, és mégis 
mi az egy istenségről oly törpe fogalommal hírünk, hogy 
azt gondoljuk, nekünk kell érte boszút állani; nem büntet
heti az Isten maga azt, ki őt megbántotta ? nincs tüzes 
mennyköve ? nincs földindulás ? nincs döghalál ? az Isten csak 
akarja, hogy ne legyünk, s nem vagyunk többé: mégis mi 
nyomorultak az Istenért boszút állani akarunk? — Soha 
a világ nem rosszabb, mint ha a törvényhozó a vallástalan- 
ságot pallossal akarja kiirtani, és az Isten iránti félelmet 
pallossal és vesszővel szaporítani, a mit elérni soha sem fog. 
Egyébiránt a főtisztelendő uraknak azt felelem: olvassák 
meg az evangéliumnak egy helyét, s azt fogják találni, hogy 
édes Idvezítőnk, a ki egész utazásában a legtisztább morált 
prédikálta, megboszankodván egy útjában talált terméketlen 
figefára, azt megvetette és megátkozta.

Nógrád megye követe K ulinyi Ferencz: Azt tapasz
talom, hogy az országos választmány a bűntettnek majdnem 
minden legkisebb nemeire kiterjeszkedik, és azokra bünte
tést szab: azért csodálkoznom kell, hogy épen a káromkodás 
bűnére, mely Istent bánt, és minden jó érzésű embert bo- 
szant, épen semmi büntetést nem látott szükségesnek. — 
Én, megvallom, figyelemmel kisértem mind Bihar, mind 
Szepes megye érdemes követei által felhozott okokat; de 
mindazon felhozott okok nem győztek meg arról, hogy a 
káromkodásnak innét kimaradni kellene. — A mi Szepes 
érdemes követének előadását illeti, miszerint azt hiszi, hogy 
a nevelés nem fogja eltéveszteni a maga hatását: ezt én is
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hinni akarom; jóllehet a nevelés hazánkban előrehaladt: 
mindazáltal e részben nem termette meg ekkorig a kivánt 
gyümölcsöket, mert a káromkodás mindinkább és inkább 
növekedik, mit láthatni abból is, hogy a gyermekek már 
kisded korukban kezdenek a káromkodáshoz: tapasztaljuk 
tehát ezen tekintetben, hogy a nevelés egészen nem termette 
meg a kivánt gyümölcsöket. A m i Bihar érdemes köve
tének okoskodását illeti, t. i. hogy ha a káromkodásra bün
tetést szabunk, szükséges azt vallási tekintetből tennünk, 
és ekkor ki kell terjeszkedni a nem bőjtölőkre nézve is: 
megvallom, hogy ezen okoskodás engemet meg nem győz; 
mert én a káromkodást nem vallási tekintetből kívánom 
büntetni, hanem polgári tekintetből, —• azonban korántsem 
azon büntetésekkel, mely ek a törvényben nem léteznek. 
Véleményem tehát abban öszpontosul: hogy minden esetre 
kívánom, hogy a káromkodásra mint polgári bűnre büntetés 
szabassék, és itt most csak azon elvet kívánom megállapít
tatni ; hogy pedig milyen legyen a büntetés, annak fokoza
tát kerületileg kívánom elhatároztatni.

Bács megye követe Zakó István: Előrebocsátom azt, 
hogy Szepes és Bihar érdemes követeinek előadásában meg
nyugszom ; mert ha a büntetőtörvénykönyvben a káromkodás 
ellen büntetést hozni akarunk, legelőbb tudnunk kellene: 
mi a káromkodás ? — Meggyőződésem szerint én a károm
kodást olyannak tekintem, mely magában a kimondásban 
viseli az effectuatiónak lehetetlenségét; ilyen tényt pedig 
büntetni nem vagyok képes; a büntetőtörvénykönyv alá 
csak oly tény tartozhatik, mely szándékosan történik; a 
káromkodás pedig gondatlanságból vagy lázas indulatból, 
de soha sem történik úgy, hogy annak, ki ellen irányoz- 
tatik, árthatna; de még annak sem árthat, ki által elkö
vettetik, mert csupa szót foglalván magában, annak követ
kezése nincs. — De ha, t. KK. és RR., a káromkodást 
büntetni akarjuk, hány becsületes ember nem fog jönni 
inquisitio alá ?! kik az indulat által elragadtatva, a nélkül, 
hogy ártani akarnának, a káromkodó szavakat elmondják. — 
Tisztelt kalocsai káptalani követ úr oly törvényt hozott
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fel a régi időknek obscuritásaiból, mely a káromkodást a 
gyilkossággal egy büntetés alá veti; ő Bihar érdemes köve
tének felelve, azt mondotta, hogy a káromkodás nem lázas 
indulatból, hanem hogy hidegvérrel követtetik el. Én 
tagadom azt, hogy valaki hidegvérrel káromkodik; — nem 
kellett volna azt felhozni; mert annak oka a nevelésben 
fekszik, melybe az egyházi rendnek legnagyobb befolyása 
van. — Mi illeti a beszámítást, melyet excellentiád felho
zott : abban meg nem egyezhetem; mert ha a káromkodás 
más büntetéseknél imputatióba jöhetne, akkor a törvény- 
könyvbe a káromkodásra büntetés lenne kimondva. Én 
egyébiránt igen nagy különbséget látok a »delictum ex 
culpa« és a káromkodás közt: ezért tehát én arra törvényt 
hozni nem kívánok.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Azt gondolom, 
ha valaki azt mondaná, hogy a káromkodás szép dolog, 
az hibázna; de igen sok oly dolgok vannak, melyeket azért, 
mivel nem szépek, büntetni nem lehet. Én a káromkodásnak 
két nemét látom; van egy bizonyos neme a káromkodásnak, 
mely tisztán abból áll, hogy a felindult haragot és felger
jesztett boszúságot kifejezi az ember; hanem lehet olyan 
eset is, hogy valaki maga helyzetében az isteni gondvise
léssel meg nem elégedvén, ellene kikéi, és szidalmakra fakad. 
I tt  tehát az a kérdés: lehet-e a kettő közt határ vonalt 
huzni? mert dato non concesso, hogy e második nemét a 
káromkodásnak, mely a moralitásra roszul hat, mint botrányt 
nem lehet elnézni, minden esetre oly határvonalt kell a 
kettő közt húzni, hogy a biró el ne téveszthesse az ítéletet; 
pedig melyik biró tud az embernek belsejébe nézni, hogy 
ő az Istent akarta-e szidalmazni, vagy pedig csak kisebb 
szitkot akart kifejezni? — Én, t. KK. és EB., részemről 
nem látom a botrányt meghatározhatónak, és ha volna is 
eset, melyben a káromkodást büntetni lehetne, azt a törvény- 
könyvben kifejezni nem lehet. Egyébiránt az határozza el 
a dolgot, mint Borsod érdemes követe mondá, t. i. ha bűn-e 
a káromkodás vagy vétek ? — ha vétek: akkor az egyházi 
hatalom alá tartozik; ha pedig b űn : akkor a világi alá.

1843-iki javaslatok. III. k. 26
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Ha ezt a kettőt összezavarjuk, akkor ott állunk, hogy az 
egyházi hatalomnak világi fegyvert adunk kezébe, vagy pedig 
a világi hatalmat fogjuk kiterjeszteni az egyháziakra. Ott 
vannak Rómának példái mind a két esetben; egyik nem kis 
részecskéje azon zavarnak, melyben a világ a régi időkben 
sinlődött, az egyházi és világi hatalomnak nem tisztára lett 
elválasztásából eredeti: azt tehát mi nem hagyhatjuk meg 
így, nekünk el kell választani az egyházi dolgokat a vilá
giaktól. Innen indulva ki, természetes, hogy a káromkodásra 
vallási büntetést szabni nem akarok. Igaz, t. KK. és RR., 
hogy inquisitiótól nem félünk, hanem annak nemei annyi
felé ágazhatnak, hogy egy részét benne találhatjuk akármely 
institutióban; ennélfogva azt megtartani nem lehet; hanem 
valamint igen sok dolog van a világon, melyet egyenesen 
csak a nevelés orvosolhat, úgy a káromkodásra nézve is ezt 
tartom, — s mivel a bűnök sokaságát nem a büntetőtörvény 
szigorúsága szokta megkévesíteni, a káromkodásra nézve is 
nagyobb joggal lehet elmondani, hogy azt nem a büntető- 
törvények sokasága, hanem a nevelés fogja kevesíteni. Ezek
nél fogva pártolom azt, mit Szepes érdemes követe mondott, 
hogy a káromkodásra nézve büntetést ne szabjunk, hanem 
hagyjuk ezt esupán fenyíték a lá ; az egyháznak elég módja 
lehet nevelési fenyíték által ezen szokásnak, melyet jónak 
mondani nem lehet, elejét venni, de az itt helyet nem fog
lalhat.

Mármaros megye követe báró Sztojlca Imre: Ha valaha 
— a miért »coeli movendi sunt et terra« — a panorama 
segítségével azon boldog jövendőségbe tudnám magamat á t
varázsolni, hová a népnevelés útján Szepes, Bihar és Borsod 
megyék érdemes követei bennünket vezetni kívánnának, hol 
az erények a magok tiszta fényében tündökleni fognak, 
midőn mindenki önmagától át fogja látni, mi a bűn, mi 
nem szabad és nem illő? annálfogva azt el is fogja kerülni: 
akkoron nem csak a káromkodást tiltó törvényre, de ezen 
egész büntetőrendszerre sem lenne szükség; de mindaddig, 
valamig a tökéletességnek azon pontjára nem jutunk, és a 
botránkoztató káromkodás közönségesen oly divatban lesz,
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mint most — szükségesnek látom annak korlátoztatását is; 
mert hogy ez erény legyen, azt senki állítani nem fogja; 
ha pedig erénytelenség, úgy gátolni, sőt büntetni kötelessége 
a  törvényhozó hatalomnak. Nem kívánom én ugyan erre 
nézve a legnagyobb büntetést, — nem: hogy a bűnös hóhér 
által vesszőztessék meg, — nem : hogy nyelve nyaka csigáján 
húzassék k i: de a legnagyobb és semmi büntetés között van 
még egy középvonal, melyet erre alkalmazni lehessen, azért 
a  nagyméltóságú elnök úrnak eziránti észrevételét pártolom.

Zólyom megye követe Géczy Péter: Valamint előttem 
szólott Szepes és Bihar megyék követei, hasonlóan én is, a 
szőnyegen levő tárgyat illetőleg, ugyanazon vélekedésben 
vagyok. Midőn ezúttal fölszólalok, korántsem kívánok a 
káromkodások különféle czifra nemeinek panegyrist tartan i; 
mert valóban én is azt hiszem, hogy a káromkodás nem 
szép és illetlen dolog, melyet egy nevelt és jóravaló ember 
sem követ el örömest: mindazáltal nem kívánok külön tör
vényt hozni a káromkodás ellen; mert tapasztalásomból én 
is állíthatom, hogy 15—20 év óta szigorú törvény nélkül 
is csakugyan keveshedett és szűnt a káromkodási szenvedély, 
s minél több figyelmet fordítand a főtisztelendő egyházi rend 
a népnevelésre, annál inkább szűnni fog, míg végtére egészen 
elenyészik. Ha mindjárt a spanyol inquisitiónak behozata
lától nem tartok is, mint Bihar megye előttem szóló érde
mes követe, azt azonban erősen hiszem, hogy idővel az efféle 
törvények által hazámban egy kémlelési rendszernek behoza
talát siettetnők s megalapítását idéznők elő, mint hajdan 
Toscanában létezett, az egyébiránt feledhetlen Leopold nagy- 
lierczeg uralkodása alatt, hol midőn két testvér egy fogadó
ban összejővén, őket érdeklő tárgyakról értekeztek egymás 
közt, egy órával későbben beszélgetésüknek tartalma a feje
delemnek bejelenteték. Az ilyen rendszer az egész nemzet
nek jellemét megrontani képes. Remény Ivén tehát, hogy ezen 
magában rósz szokás lassankint szűnni fog, fentebb kijelen
tett vélekedésemnél maradok.

Békés megye követe báró Wenkheim Béla: Én sem 
akarok büntetést szabni a káromkodásra, mert eddigi tapasz-
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talásom azt mutatja, hogy azon törvény ismét csak a sze
gényebb sorsú néposztályt sújtaná; mert — kérdem — hol 
vannak azon müveit egyének, kik a káromkodás végett cri- 
minaliter bűntetteitek volna? — Én magam láttam esetet,, 
midőn a szegény sorsú embert káromkodás miatt a szolga- 
biró maga elibe hozatta, s a szolgabiró maga követé el a 
legczifrább káromkodást, úgy hogy ő maga nagyobb bün
tetést érdemlett volna, mint az elibe hurczoltatott szegény 
ember. De ezenkívül számtalan törvényszéken voltam jelen, 
hol a bírák nem bírtak annyi lélekismerettel, hogy a károm- 
kodókat elitélni bírták volna, ■— érezvén, hogy ugyanazon 
napon magok is' hasonló vétekbe estek. Ekképen tehát azon 
törvény a jobb sorsú embereket nem is érhetné, hanem csak 
a szegényebb osztályúakat: azért én azt tartom tanácsosnak, 
hogy ezen tárgy a nevelés feladásául tétessék.

Veszprémi káptalan követe Bezerédy Miklós: A tör
vényhozásnak egyik főbb kötelessége: a nemzetnek uralkodó 
hibáit, gyengéit kinyomozni s ezek kiirtását czélszerű intéz
kedésekkel eszközölni; mivel pedig a káromkodási hajlam 
szinte vérré vált honosinknál, kétségen túl van, hogy ezen 
roszat jövendőre is minden tiltás és fenyítés nélkül hagyni 
nem lehet. Nem is czélravezető ennek megszüntetését egyedül 
a clerus tanításától várni, mert azon rosznak orvoslását egy 
hatalomtól reményleni foganatosán nem lehet, melyet eddig 
két hatalom összemunkálása sem vala képes akadályoztatni. 
Az sem áll — Borsod véleménye szerint, — hogy valamint a 
boszorkányok megszűntek az őket büntető törvények meg
szüntetésével, úgy elenyészik a káromkodás is, ha nem léte- 
zendik ezt tiltó törvény; — mert boszorkányok magának a 
törvénynek szavai szerint — »strigae, quae non existunt« — 
soha sem voltak; — de máskép áll a dolog a káromkodás
sal. — Azonban, lássuk már most azon nevezetesebb ellen
vetéseket, melyek a káromkodást tilalmazó törvények ellen 
felhozatni szoktak, sőt itt rendre elősoroltattak; jelesen 
állítják: »csak azt lehet büntetni, ki vagy a statust, vagy 
egyeseket sért; de a káromkodó egyiket sem teszi«; — mi 
azonban nem á ll; mert az oskolába nem járó sem sérti
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egyenesen sem a statust, sem egyeseket, és mégis a társaság 
több helyen jogosítva érzi magát, büntetésekkel is eszközölni 
hovátöbbeknek oskolába-járását. Továbbá joga van a status
nak mindenkitől legalább külső tiszteletet igényelni azon 
legfelsőbb valóság iránt, melyet mint Istent imád: a károm
kodó tehát elmulasztja azon kötelességet, melyet tőle a 
status e részben kiván; sőt másokat is botránkoztató szavai
val sérti azon tiszteletet, melyet tőle a status követel. Mégis: 
ha nem tűri és szenvedheti a status, hogy a fejedelmet s 
egyéb köztisztviselőket valaki gúnyos rágalmazó szavakkal 
illethesse, bizonyára sokkal kevesebbé engedhet meg ilyesmit 
a legfőbb isteni valóság ellen. És ha Angliában tilos ünnep
napon még a hajónak is a vízben megmozdulnia, még a 
színházak ajtainak is megnyílni, — ha joga van itt a sta
tusnak, a vallásosság s isteni tisztelet elősegélése végett, az 
ilyeseket keményebben is büntetni: ugyan miért nem bün
tethetné a magyar a káromkodót, ki sokkal jobban sérti 
az Isten iránt tartozó tiszteletet, mint az ünnepszegő? -r- 
Ellenvettetik utóbb, hogy »az eddigi, bátor igen kemény, 
törvényeknek nem vala semmi sikerök, semmi foganatuk«, — 
mire észrevételem ez: a halálbüntetés szinte olyannak talál
tatott, mely soha sem termette meg gyümölcsét, de azért 
mégis úgy szűntette meg, hogy helyébe más, állítólag czél- 
szerűbb büntetés té te te tt; ebből tehát távol sem következik 
a  büntetés végképeni megszüntetésének szüksége, hanem csak 
a kemény büntetésnek gyengébbel, emberibbel való felcseré
lése. Az pedig további megfejtést kívánó kérdés: ha nem 
káromkodnának-e még többet az emberek, és fertelmesebben, 
ha ez értelemben semmi büntetőtörvények nem léteznek? 
Ha pedig azért kellene eddigi káromkodást-tiltó törvénye
inket kitörölni, mert a káromkodást ki nem irto tták : akkor 
minden egyéb büntetőtörvényeknek hasonló sorsra kellene 
jutni, minthogy a büntetések száma egyre szaporodván, 
börtöneink folyvást tömve vannak. — Semmivel sem nyom 
többet azon ellenvetés is : hogy »a káromkodást nem lehet 
meghatározni, vagy definiálni« ; — tökéletesen, az igaz, nem; 
de lehet úgy, mint az állatkínzást, mint a rágalmat, és 
széksértés eseteit. — Azon nehézség pedig épen nem érdé-
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mel figyelmet, hogy: »ha nem lehet polgárilag büntetni a 
nem hőjtölőt, nem gyónót, nem lehet a káromkodót is«; — 
mert nagy a különbség a nem-bőjtölés, nem-gyónás és ká
romkodás közt; ugyanis az első csupa negatívum quid, a 
második pedig valami positivum, s az utóbbi sokkal nagyobb 
botránynyal is jár, mint amaz. — Végezetre nem lehet, 
nem kell felejteni, hogy minő botrány következnék ismét, 
ha, mit a törvény ez ideig igen is keményen tiltott, jöven
dőre minden fenyítés nélkül hagyatnék, - -  ha a törvény- 
hozás nem tiltaná azt, mit még a czéh- és hegy-articulusok 
is büntetni rendelnek. — Ezeknél fogva pártolom elnök ő- 
nagyméltóságának indítványát.

Sopron megye követe Rohonczy Iynácz: Figyelemmel 
kisértem azon érdemes követeknek indítóokait, kik a károm
kodást büntetendőnek nem vélik, és pedig annál inkább, 
mert e részben utasítás nem köt, hanem önmeggyőződésemet 
követhetem; de megvallom, hogy az előadott okok vélemé
nyemben változtatást nem eszközöltenek. Én az alapot ott 
veszem fel, hogy a vallásosság egyik legsikeresebb eszköze 
a közboldogság előmozdításának, és a ki közbotránynyal 
káromkodik, ezen eszközt támadja meg, azt tehát büntetni 
kell; és én is azon téren kívánom ezt érteni, mint Xógrád- 
nak érdemes követe értette, hogy a büntetés nem a vallás,, 
hanem a polgári társaság érdekében kiszabandó; mert abban,, 
hogy valamelyik vallás rendszabásainak nem-teljesítése miatt 
polgári törvény által büntetni nem lehet, Bihar és Szepes 
érdemes követeivel egyetértek; úgy abban is, hogy a károm
kodásnak polgári büntetése ne legyen oly borzasztó, mint 
volt hajdan, hanem legyen arányos. — Arra, mit Borsod 
érdemes követe mondott, hogy t. i. a véghetlen istenségnek 
megbántását a nyomorult ember akarja megboszulni, — 
gondolom, hogy az érdemes követ úr megismeri, hogy a 
csodák ideje le já rt; de nem is szándéka a kiilönvéleményűek- 
nek, hogy az Istent boszulják, — vessen kiki számot maga 
Istenével — hanem a közbotrányra kívánunk büntetést szabni 
és azt gátolni. Már többször hallottam említeni, hogy a 
káromkodó lázas állapotban vagyon; én ezt nem tartom,
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mert tudjuk a magyarnak káromkodásra hajlamát, és azt 
is, hogy sok nem haragban, hanem mintegy bravour gya
nánt szokott közbotránkozással káromkodni; és épen az, 
mit Békésnek érdemes követe felhozott, állítása ellen bizo
nyít; mert ha már a szolgabiró a káromkodás miatt maga 
elébe rendelt bűnöst káromkodással fogadja, akkor ezen 
hiba a nemzetnél igen honos, és azt gátolni, tehát büntetni 
kell. Én is, Bihar érdemes követével, óhajtva várom a nevelés 
iránt hozandó törvényeket, és azoktól — megvallom — sok 
jót reményiek, különösen azt, hogy a bűntettek és ezek 
közt a káromkodások is kevesedni fognak, de megszűnni 
soha sem; és így jó nevelés mellett is mindig szükséges 
leend a káromkodást, mint a többi bűntettet is, gátolni. — 
Hallom azt is, hogy határozott törvényt e részben hozni 
nem lehet; de váljon ez-e az első eset ? — Csak tekintsék 
meg a t. KK. és líií. a 268-ik §-t, hol a becsületsértés 
esetében a közvéleményre vagyon a bűntett állapítva; van 
több más ily eset is; de itt nincs is szükségünk oly hatá
rozatlan törvényre, mert előbbi törvényeink és a criminalis 
praxis nyomán könnyű a rendelkezés; eddig sem voltak 
büntetve oly kifejezések, melyek mintegy közmondássá vál
tak ; hanem volt büntetve az Isten és a szentek ellen való 
káromkodás; jövőre hozhatunk elég világos törvényeket. És 
így én, mind ezen, mind pedig mások által bővebben elő
adott okokból, a káromkodás megbüntetésére szavazok.

Esztergom megye követe Kruplanicz Simon: Ha a 
káromkodás botrányt nem eszközöl, nem vélem azt polgári 
büntetés tárgyának ki jegyeztetni, és ezen tekintetben nemes 
Borsod megye érdemes követe előadásával megegyezem. A mi 
pedig az általam megemlített szerző értelmének fejtegetését 
illeti: igenis azon szerző — a mint emlékezem — oly mó
don, a mint előadtam, fejezi ki m agát; még előadja azt 
is, hogy ilynemű vétkeket kegyetlenül büntetni vadság és 
túlbuzgóság volna; előadja Érancziaországnak példáit, hol 
Philippus Augustus alatt az ily vétkek vízbe-fulasztással 
büntettetni rendeltettek; előadja Szent Lajos királynak ren
deléseit, melyek következtében, az akkori idők szelleméhez
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képest, a káromlónak nyelve és felső ajka átfúratni paran- 
csoltatott; s ezeknek előadása után azt javalja, hogy az 
istenkáromlókat, minden különös perbeli szertartások mellő
zésével, mégis büntetni szükséges. Továbbá is tehát előbbi 
nyilatkozatom mellett maradok.

Pozsonyi káptalan követe Jekelfalussy Vincze: Azon 
szempont, melyből excellentiád az eszmét megindítani mél- 
tóztatott, figyelmeztetett engem arra, hogy mily térre akarta 
azt excellentiád hozni; én örömest ezen a téren maradok. 
Én azt tapasztalom, hogy itt a káromkodás senki által nem 
dicsértetik, senki sem mondja, hogy a káromkodás szabad, 
hanem azt mindenki egyaránt roszalja; itt az a kérdés: ha 
váljon a káromkodás polgári hatóság által megbüntethetik-e, 
vagy sem? — Én azt mondom, hogy minden esetre meg- 
büntettethetik; akár szüli a káromkodást a föltételezett val- 
lástalanság, akár a megrögzött gonoszság, az minden esetre 
korlátozandó. Azt hiszem, hogy vallási szempontból itten 
kiindulni nem lehet, mert ha ezen térre jönnénk, itt több 
oly vallási kihágások és bűntettek volnának, melyeket a 
polgári hatóság figyelme alá nem vehet. Megemlíttetett így 
az úgynevezett »nem gyónunk és nem bőjtölünk«. — Tek. 
KK. és RR.! Én azt tartom, hogy több ember is van, ki 
ezt vitatni nem akarja, s ebben mégis van valami; mert az 
egyházi intézkedés nem az, hogy valaki képmutató legyen, 
hanem hogy belső meggyőződése szerint teljesítse a törvényt. 
De más a káromkodás, s erre nézve figyelmeztetett engem 
Borsod követe arra, hogy a fösvénység is erkölcstelenség és 
a törvény még sem mond rá büntetést; én nem akarom e 
sorba tenni a káromkodást, mert én ezt úgy tekintem, mint 
bűnt, melyet büntetni kívánok. Tek. KK. és R R .! A sta
tusnak nem az a föladata, hogy embert teremtsen, hanem 
hogy a teremtett embert a maga czéljának elérésére fen- 
tartsa. Már képzeljen magának az ember egy indulatától 
elragadt egyént, a ki dühösségének küszöbéhez közelget: 
merem állítani, hogy a káromkodás azon utolsó stadium, 
melyből az indulatos ember kirohan, s pedig, t. KK. és RR.. 
polgártársunkat ezen stádiumra ereszteni nem kívánom, sőt
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inkább azt akarom czéloztatni, bogy neveletlen embertársunk 
mérsékleti polgári fenyítékkel azon útra téríttessék, melyen 
a káromkodás botrányos vétkének elkövetésére oly gyakran 
megkísértve nem lesz. Ezeknél fogva tehát s az ezen véle
ményen levő előttem szólott nagyérdemű követ urak által 
fölhozott okoknál fogva is, nagyméltóságodnak előadásához 
csatlakozom.

Ung megye Jcövete Horváth Simon: Minthogy olyanok 
is vannak, kik a könyvekben vallást sértő dolgokat írnak, 
minthogy én ebben egy második elemét látom a káromko
dásnak, mely a népnek erkölcsét megvesztegeti, kötelességem
nek tartom ezen körülményt is a t. KK. és RR. figyelmébe 
ajánlani.

Pozsony megye követe Jankó Mihály: Én a károm
kodást nem vallásfelekezeti tekintetből, hanem azon szem
pontból veszem föl, hogy a káromkodás kifejezéseivel köz
botrányt szül és vallástalanságot eszközöl. Én azt itt senkitől 
sem hallottam állítani, hogy a káromkodás nem bűn. És volt 
is a káromkodás már büntetve, mit tanúsítanak a törvények, 
tnelyek eddig elég czéliránytalanok voltak annak megszün
tetésére ; már most az a kérdés: hogy mi által lehet meg
szüntetni a káromkodást? — Némelyek azt állítják, hogy 
a káromkodást megszüntetni tisztán és egyedül a nevelésnek 
feladása; pedig azok, kik e vétket egyedül a nevelés által 
akarják megszüntetni, nem veszik észre, hogy circulus viti- 
osusba tévedeznek. A káromkodás az, mely az emberben a 
religiót elfojtja; a ki káromkodik, annak nevelése sem lehet. 
Már, t. KK. és RR., ha visszamegyünk a munkálatra, ott 
van az állatok kínzása, az megbiintettetik, s ezután is azt 
hiszem, hogy valamint nem akarnak a t. KK. és RR. olyan 
büntetést alkotni, mely kivihetetlen, úgy reményiem, hogy 
a káromkodásra nézve is fognak találni bölcseségöknél fogva 
olyan büntetést, mely kivihető lesz s czélirányos. Végre Szepes 
érdemes követének argumentumát nagy köszönettel fogadom ; 
mert ha ő azt állítja, hogy a véteknek tárgyalása oly nagy 
botrányt szül, hogy azt tárgyalni sem lehet, akkor a bűnnek
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még nagyobb botránynak kell lenni. Én nem kivánom, hogy 
a káromkodás nyaktilóval büntettessék, hanem az ennek 
legczélirányosabb biintetésérőli gondoskodást a t. KK. és 
H R. figyelmébe ajánlom.

Elnök: Méltóztassék elhinni, én is szívesen ráállanék, 
hogy ezen tárgy többé ne vitattassék; de itt, t. KK. és 
KE., fontos tárgyról, századoktól fogva fennálló törvény 
megsemmisítéséről van a szó, és akkor, midőn azt teszszük, 
méltó, hogy tanácskozás által a dolgot minden oldalról fel
világosítsuk. I tt az a kérdés té te te tt: hogy bűn-e vagy 
vétek a káromkodás ? — Én azt hiszem, a mit ezen bün
tetőrendszernek 1-ső §-a mond, hogy bűn mindaz, mit a 
jelen törvény bűnnek mondani fog; e szerint csak arról 
van a kérdés: ha megérdemli-e a káromkodás, hogy bűnök 
közé soroztassék, vagy nem ? — Én úgy tartom, nem azon 
szempontból indulunk ki, hogy az Istent megboszuljuk; ha
nem véleményünk a káromkodásról az, hogy az által alá- 
ásatik a vallásosság, melynek aláásása a polgári társaságra 
rósz hatással van. Más oly törvényeket is hoztunk, melyek 
nem egyenesen a polgári vétkekre vonatkoznak, hanem a 
társaság fentartására szolgálnak. — Az mondatott továbbá, 
hogy a káromkodási vétek újabb időben kevesedik; — ez 
nem áll, mivel nem csak hogy nem kevesedik, sőt inkább 
szaporodik, és mondhatom a t. KK. és RR.-nek, hogy több 
évvel ezelőtt oly csúnya nemét a káromkodásnak nem hal
lottam, mint most, és állíthatom, hogy a káromkodás ott 
szaporodik el leginkább, hol az immoralitas nő; és annak 
nem a nevelés hiánya egészen az oka; mert csak mégis 
jobban nevelnek már most, mint ezelőtt. - Hogy a nagy 
urak káromkodásért nem bűntetteinek, az néha igaz; de, 
t. KK. és RE., ilyenformán messze megy a próba; az most 
is csak így van: »dat veniam corvis« stb. — Az ilyen 
vétket, t. KK. és RR., büntetés nélkül hagyni nem lehet, 
a dolog figyelmünket minden esetre megérdemli; mert ha 
ezen törvényt egyszerre megszüntetjük, méltóztassanak el
hinni, az a népre nem fog hasznosan hatn i; méltóztassanak 
azok is, kik azt nem tartják a büntetőtörvény alá tortozó-
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nak, leginkább »servare módúra«, s kisebb büntetéssel a 
népet hozzá szoktatni. Ismétlem: ha a büntetést a károm
kodásra nézve egyszerre megszüntetjük, annak Magyar- 
országban azon embereknél, kik legtöbbet káromkodnak, 
váratlan és botrányos következése fog lenni.

Trencsén megye követe Bachó Lajos: Valahányszor 
itt e tárgy előkerül, mindig Angolországra hallok hivat
kozni, és Angolországot vaktában is elő szoktuk hozni: én 
is e részben tehát Angolország példáját hozom fel, és figyel
meztetem a t. KK.-at és RR.-et azon törvényekre, melyek
kel azon művelt nép a vallásosságot fentartani jelenleg is 
szokta; ugyanis büntetéseket szab azokra, kik káromkodnak, 
és kik az ünnepeket meg nem tartják. Ezen törvénykönyv
ben is foglaltatnak olyan bűnök, melyeket — legalább fel
fogásom szerint — ezzel párhuzamba tenni nem lehet. 
A törvény a többfeleségüséget tiltja ; pedig sem a status 
czéljával nem ütközik össze, sem pedig magánjogokba nem 
vág, és azt a t. KK. és R R. mégis büntetik. A házasság
törés is csak magános áthágás, és másoknak jogát nem 
sérti, erről soha sem szokott szó lenni a házassági szerző
désben, és mégis büntettetik. Ezeknél fogva, miután a ká
romkodást az érintett vétkekkel felérőnek találom, azoknak 
sorába tartozom, kik azt büntetni kivánják.

Fehérvári káptalan követe Petrik Ignáicz: Azon alapos 
okoknál fogva, melyeket nagyméltóságod a káromkodás ellen 
előadni méltóztatott, én is e jelen indítványt pártolom, azon 
rövid észrevételemmel, hogy: miután minden embernek, an
nál inkább kereszténynek, legszorosabb és legszentebb köte
lessége az Istent nem csak benső-, hanem külsőképen is 
mások előtt az ő szent nevét tiszteletben tartani, innét 
következik: ha valaki nem annyira együgyűségből vagy indu
latos felhevültségből, hanem megrögzött szokásból az isteni 
felségnek szent nevét hiába venni, azt mások előtt rút szit
kokkal illetni, ez által pedig a vallás tekintetét, mely a 
statusnak főalapja, megrendítni nem irtózik, — véleményem 
szerint, az ilyen elkövetett közbotrányt polgári beszámítás
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alá vonandónak s legalább rendőrileg büntetendőnek tartom, 
azért is, hogy ezen erkölcsi gyomnak kiirtásával is közöt
tünk a kívánt polgárisodásnak további terjesztése mielőbb 
előmozdíttassék. Ha pedig a káromkodás elleni eljárás jöven
dőben egyedül az egyházi hatalomra bizatik, ezen esetben 
kérem a t. KK.-at és R li.-et: méltóztassanak ezen rendőri 
czikkek végébe legalább azt hozzáadni: hogy az eddigi 
káromlást illető polgári büntetőtörvények akképen szüntet
nek meg és az egyházi hatalomra bízatnak, hogy szükség 
esetében, melyben az egyháznak intései, oktatásai valamely 
megrögzött káromkodónál sikert nem találnak, akkor az 
egyház által szabandó külső fegyelembeli büntetés — p. o. 
böjtölés, alamizsnaadás — végrehajtására kellő assistentia 
az illető világi hatóságtól megadassák.

Torna megye követe Soltész János: Különböző a ká
romkodásnak hatása az Isten és emberek ellenében; mert 
midőn az Isten ellen emeltetik káromló szó, visszaesik annak 
hatása a káromlóra, és az értelemnélküli alant a porban 
marad, s a magasabb műveltségű megvetve a tényt, szána- 
kodva tekinti a káromlót, s talán nem botránkozik, mert 
tudja, hogy Istene természet- és fogalomfeletti lény, kinek 
dicsőségét az összes emberiség sem képes nevelni, vagy kiseb
bíteni ; — s e  nézetpontból a káromlót a lelkiismeret tri- 
bunalja előtti számadásra utasítom. — Egészen más a ká
romlás hatása emberek ellenében; mert a társas élet leg
erősebb kapcsa a vallás, a vallás egyedüli alapja az Isten, 
tanítása morál, eredménye a felebaráti szeretet, isteni s 
polgári törvények iránti tisztelet s a társas életben nélkü- 
lözhetlen vagyon- és személybátorság; már pedig midőn a 
véges s nagyító üvegen is alig látható porszem az ő Terem
tője ellen emeli káromló szavát, ez által embertársait, kik 
Teremtőjüket, kinek lételöket köszönik s kitől a síron innét 
és sírontűli boldogságukat reményük, vallásos ájtatossággal 
tisztelik, — botránkoztatja, s ez által a socialis élet leg
biztosabb kötelét, a vallásosságot, az erkölcsöt, az emberek- 
beni jóra való ingert gyengíti, s az emberek megszokva az 
Isten gyaláztatását, megszokják annak és a polgári törvé-
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nyéknek is áthágását. Azért, t. KK. és ER., ha a széksértő 
és az emberbecstelenítő, bár a becsületes ember és a gyü
lekezeti hely az ő szavai hatása által becstelenné nem lesz, 
büntettetik, csak azért, mert botrányt okozott, — méltó, 
hogy ki Istenét káromolva, nagyobb botrányt okoz, szinte 
büntettessék: azért a káromkodók, nézetem szerint, rendőri 
fegyelem alá vetendők.

Elnök: Ez tehát megmarad. — Méltóztassanak meg
engedni, még egy más előadást teszek. (Peresei Móricz szó
lam akar.) — Kérem alázatosan, én is jogommal akarok élni, 
én is indítványozhatom azt, a mit a dologhoz tartozandónak 
gondolok. — Tapasztalásból tudjuk, hogy valami gyilkosság 
vagy verekedés a legnagyobb kegyetlenséggel vitetik végbe 
a falu közepén s a köriilállók, ámbár minden legkisebb élet-, 
vagyon- vagy testi veszedelmek nélkül a tettet megakadá
lyozhatnák, azt mégis elkövetni engedik. Kern tudom, t. KK. 
és RE., ha volna-e szükséges e tekintetben valamit rendelni, 
és legalább rendőrségi büntetést szabni az ilyen emberekre? 
— Az országos választmányban is volt már erről szó, de nem 
nyert többséget, a mint már a múltkor is megemlítettem. •— 
Azok előadásának következésében, kik azt indítványozták, 
hogy az olyakat is büntetni kell, kik a bűnöst fel nem 
adják, ezt arra is értetni kivánom, a midőn valaki a bűnt 
el nem hárítja, midőn azt könnyen megtehetné. Akkor az 
volt a vélekedés, hogy bajos itt párvonalt huzni; azonban 
én e tettnek el nem hárítását bűnnek tartom akkor, ha 
valaki a bűntettet minden élet- és vagyonveszedelem nélkül 
elháríthatná, s azt mégis el nem hárítja. Én azt kivánom, 
hogy arra rendőrségi büntetés szabassék, és ezt a t. KK. 
és RR. bölcs elitélésére hizom.

Tolna megye követe Peresei Móricz: Már minap, az 
alkalommal, midőn az elnöknek rendtartási kötelességei iránt 
keletkezék szóváltás e teremben, megemlíté követtársam az 
alsótáblai elnökségnek a törvényhozásra nehézkedő és azt 
haladásában gátoló jelen túlemeltségét; megemlíté különösen 
azt is, hogy a nemzet képviselői testületének nincs önválasz-
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tóttá elnöke, úgy mint az nem csak más alkotmányos or
szágban divatozik, de legcsekélyebb érdekű egyletek szerkez- 
ményénél is mellőzlietlen sajátság szerint föllelhető. Nem 
akarom én itt mindazon ferdeségeket és hátramaradást fej
tegetni, minők ezen abnormis állapotnak ki nem maradható 
eredményei s minőket a magyar törvényhozás már eltűrni 
nem lévén képes, a kerületi tanácskozásoknak mostani diplo- 
maticai jelentőségre emelésével kivána némileg helyrehozni. 
Még kevésbhé szándékom itt feszegetni az úgynevezett elnöki 
jogoknak törvényszerűségét vagy inkább bitorláson való ala- 
pulását; de úgy hiszem, nem lesz egészen felesleg ezen 
képzelt jogoknak mindinkábbi terjesztését megszüntetni, vagy 
ha nem is terjesztetnének, legalább az azokkali visszaélést 
korlátozni. Már másod ízben történik, hogy ő excellentiája 
a királyi személynök e mai napon indítványozólag lép föl. 
Bál1 nem mellőzé figyelmemet, mégis tartózkodóm az első 
alkalommal mindjárt ez iránti észrevételeim előterjesztésétől, 
miután azt csak véleménynek tulajdonítani; de egyébként 
is azon indítvány már korábban egy megyei követ által is 
megtétetett. Nem tudom azonban e jelen alkalommal elfoj
tani szivem érzelmeit, midőn a királyi személynököt az acqui- 
sitio mezejére másod ízben fellépni tapasztalom, — és ezt 
annál kevésbhé, mert én részemről azon állást, melylyel az 
elnök a képviselők irányában gyakorlatilag bir, amúgy sem 
tudom a követi kar alkotmáhyos rendeltetésével öszhang- 
zásba hozni; miért bizonyára nem leszek az utolsó azok 
közűi, kik a reform bonczkését ezen túlcsapongó eljárás 
megnyirbálására emelendik; addig is azonban, míg erre idő 
és alkalom nyílnék, kötelességemnek ismerem ezen jogokat 
határaik közé visszaszorítani s ennélfogva a királyi személy- 
nőknek indítványozási tehetőségét nem csak megtagadni, de 
minden e részbeni kísérletei ellen hangos szót emelve, azok
nak szilárdul ellenszegülni. Valóban eltörpített törvényhozási 
állásunkhoz csak az kellene még, hogy az elnök indítványo
zási képességgel ruháztassék föl! Mintha a kormánynak a 
felső tábla által, melyben akaratának orgánumai légiókra 
terjednek, kik a nemzeti közohajtások teljesültét makacs 
átalkodottsággal gyakorlott »veto«-juk által akadályoztat-
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ják, nem lenne amúgy is mértéken túl befolyása a törvény- 
hozásba, nem is érintve itt a fejedelmi sanctio-adási jog 
korlátlanságát; mert hisz ezen sanctio megtagadására ritkán 
kerül a sor, miután mindaz, mire kedvetlenül eshetnék a 
sanctio-megtagadás, a felső tábla közbevetésével a felség 
elibe juthatástól bölcsen megóvatik. Adjuk meg még az 
elnöknek az indítványozás szabadságát is : akkor el lészen 
érve az osztrák kormány által régóta hajhászott czélzat, az 
amúgy is bilincsek közt munkálkodó magyar törvényhozás 
le fog aljasodni az örökös tartományok rendéinek szolgai 
szerepelésére. Az indítványozási képességgel biró elnök, mi
után mindenkor első emelhet szót, sőt — mint sajnosán 
kénytelenek vagyunk tűrni — minden szónok beszédét renden 
kívül hosszas előadásokkal rögtön megczáfolhatja, mihelyt 
valamely kormány czélzat ok elleni indítványnak szőnyegre 
kerülését el akarja mellőzni vagy halasztani, csak egy indít
ványnyal lépend elő, belékeveri a táblát hosszas discussióba 
és tervezését, az indítványozási joggal alkotmányszerűleg biró 
képviselők rovására, mindig diadalmasan kiviendi. A királyi 
személynök itt mint a fejedelem repraesentansa ül, a feje
delemnek indítványozási joga pedig a királyi propositiók 
adásában elegendőképen vagyon az 1791: 13. törvényczikk 
értelmében biztosítva; tudjuk, hogy még ezzel is mennyire 
zaklatnak s hányszor lön a köz nemzeti akarat ezen pro- 
positio-adás ürügye alatt kijátszva! A propositiók adásán 
túl valamint a fejedelemhez, úgy természetesen a fejedelem 
képviselőjéhez nem tartozhatik az indítványozás, ez egyedül 
és kizárólag a törvényhatóságok képviselőinek és megbízott
jainak joga és kötelessége, melyeknek sem csorbíttatását, 
sem máskivel való megosztás által paralyzáltatását enged
nünk nem szabad. — Ez okoknál fogva ünnepélyes tiltako
zást bocsátva excellentiád indítványozgatása ellen, a nélkül, 
hogy az általa előterjesztett tárgy érdemének taglalásába 
bocsátkoznám, arra szólítom föl a t. KK.-at és RR.-et, hogy 
mindaddig, míglen ezen indítvány valódi képviselő részéről 
nem ismételtetnék, azt végképen elmellőzve, indítványozási 
kizárólagos tulajdonukat fentartani siessenek.
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E lnök: A mi a dolgot közönségesen illeti: én azon 
befolyást, melyet elődeim is gyakoroltak, gyakorolni örökö
sen fogom, mindaddig, míg ettől a törvény el nem tilt, ■— 
és ha ezt nem tenném, nem érdemelném meg, hogy ezen a 
helyen üljek. Mi azt illeti, mit követ társára hivatkozva 
mondani tetszett, hogy én nem vagyok választott, hanem ő 
felsége által kinevezett elnök: az vagyok, és a meddig a 
törvénynek mást rendelni nem tetszik, vagy pedig szemé
lyemre nézve ő felsége mást nem rendel, addig ezen táblá
nak törvényes elnöke maradok, és azon jogokkal, melyekkel 
birok, élni is fogok. A mi a jelen esetet illeti: itt a ká
romkodásra nézve már más urak is tettek említést, és pro- 
positiót akartak tenni; akkor azt mondottam, hogy az 
maradjon akkorra, midőn minden bevégeztetvén, a rendőr
ségről leszen szó. Mi a másikat illeti, azt t. i., hogy az 
elmulasztás által is lehet bűnt elkövetni: ez szinte már 
máskor is megemlíttetett, és én a dolog érdemére nézve 
fentartám észrevételeimet akkorra, midőn a követ urak véle
kedéseket ezen tárgyban előadni fogják; s így ezen előadások 
nem is egészen az én indítványaim valának; — azonban 
mindezt csak a dolog fekvésére nézve, és messziről sem 
mentegetés gyanánt hozom elő; mert, a dolog érdemét te
kintve, nem egy, hanem 100 példát tudnék felhozni a 
követ lírnak, hogy erről a helyről indítványok tétettek; én 
itt különösen olyan munkálatban tettem az indítványt, me
lyet ő felsége proponált és a mely a t. KK. és RR. által 
az országgyűlési választmányi javaslat következésében per- 
tractáltatik. — Hogy tehát erről a helyről addig, míg a 
tanácskozások folynak, a törvényes elnökség a maga véle
ményét se ne mondhatná meg, és olyakat se adhatna elő, 
miket a dologhoz tartozóknak vél, azt tagadom; ezt tettem 
és tenni fogom, máskép a tanácskozásból ki lennék zárva, — 
én, a ki a KK. és RR.-nek törvényes feje vagyok. De más 
esetekben is én közönségesen tettem s tennem is kell a 
KK. és KR.-nek indítványokat, így p. o. — hogy a más 
eseteket elhallgassam — a nekem vagy ő fenségének a ná
dornak benyújtott esedezéseket — ha írásba vannak fog
lalva — a KK. és RR.-nek tanácskozás végett átadom,
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vagy szóval is mondhatom, hogy a KK. és RR. ilyen vagy 
amolyan tárgy felett tanácskozzanak. A mostani tárgy ugyan 
— mint mondám — nem is adott az egész vitatkozásra 
alkalmat, mert a közbejött incidens nem is az én proposi
tion! volt; de a mi magát a dolgot illeti, én jogomhoz 
szilárdan ragaszkodom, és különösen jelen esetben: a mit a 
dolog kifejlődéséhez szükségesnek tartok, annak előterjesz
tését magamnak mindig fentartom, és ismétlem, hogy elnöki 
jogaimhoz szorosan ragaszkodom.

Pest megye követe Szentkirályi Móricz: Hogy excel- 
lentiád ezen táblának szokásnál fogva elnöke, azt senki 
sem tagadja, — hogy excellentiád ezen táblának tanácsko
zásaiban részt vesz, azt sem tagadhatja senki; de nem te
hetek arról, ha én úgy értem a törvényt, hogy a magyar 
országgyűlésen is ő felsége és a KK. és RR. vannak együtt, 
és így itt propositiót tenni csak ő felségének van hatalma, 
és a KK. és RR.-nek utasításoknál fogva. Hogy excellentiád 
indítványt nem tehet, az előttem világosan áll; — a mi 
a tanácskozásokból kifejlődik, a mit a KK. és RR. táblája 
a kerületi ülésben hozott, azt excellentiád ellenezheti, a 
maga vélekedését kimondhatja, redaetionalis módosításokat 
adhat elő, — ez mind a tanácskozások módjából fejlődik 
k i ; de hogy excellentiád oly valamit, mi a szerkezetben 
nem foglaltatik, javasolhasson, és nekünk e felett tanács
kozni kötelességünk legyen, azt el nem ismerem; mert mi 
lenne akkor? — nem más, minthogy mindig a felett fog
nánk tanácskozni, mi excellentiádnak tetszik, mert indít
ványokat tesz, és mi kötelesek vagyunk a felett tanácskozni; 
ha pedig nem vagyunk kötelesek indítványai felett tanács
kozni, akkor, azt hiszem, egész indítványozás mit sem ér. 
Én azt tartom, hogy excellentiád mint elnök a tanácskozá
sokba befolyhat; de excellentiád jogában az nincs, hogy 
azon tárgyon túl tcrjeszkedhessék, mely tanácskozás alatt 
van; ón azt igen lényeges dolognak tartom, és Tolna érde
mes követével együtt óvást teszek. — Kern szólottám volna 
első alkalommal, midőn a káromkodás iránt a kérdés elő
fordult : de már most, midőn ezen példa másodszor adja
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elő magát, óvatosabbnak kell lenni. Excellentiád itt azt 
mondja, bogy azt más követ terjesztette elő: méltóztatott 
volna tehát bevárni, míg azon követ úr előadja utasítását; 
én úgy gondolom, hogy senki sincs, ki elő ne merné adni 
azt, mit már egyszer előadott: vagy tehát excellentiád akarta 
anticipálni a követet, — azt pedig nem szeretném; vagy 
a követ talán elő sem akarta terjeszteni, — és akkor ex- 
cellentiádnak sem volt joga előterjeszteni; mert akkor ezen 
táblának tanácskozásaiba oly elemek jöhetnek be, melyek 
a mi jogainkat semmivé tehetnék. Egyébiránt, t. KK. 
és RE., ál] az, hogy ő felsége propositio által, a követek 
pedig utasításoknál fogva tesznek előterjesztést, és miután 
excellentiád egyszer már mondotta, hogy a kormánynak 
nem orgánuma: szeretném tudni, mi joggal teszi excellentiád 
az előterjesztést ? — 0  felsége nevében nem teszi; a megyék 
részéről sem teszi; mert az elnök nem tehet egyebet, mint 
a tanácskozást vezetheti, pedig azokat vezetni és proposi tul
kát tenni, egymástól nagyon különbözők.

Én ismétlem az óvástételt és kívánom, hogy jövendőre 
nézve excellentiád bennünket hasonló előadásoktól megkí
mélni méltóztassék.

Elnök: Tessék megengedni, ez jogaimba szélesebben vág, 
hogysem felelet nélkül hagyhatnám. Én most is azt mondom: 
mintsem csak egyetlenegy jogomat is, mely hivatalommal 
össze van kötve, elhagyjam, inkább ezen helyet hagyom el, 
s nem volnék becsülés tárgya, ha azt nem tenném. Mi az 
elsőt illeti: már eleget kimagyaráztam magamat, noha azért 
azt nem akarom excusatiónak vétetni; ha valaki a követ 
urak közül valamit előhozott, én azt mindig előhozhatom; 
2-or: én királyi propositiókat nem teszek; de akár ő felsége 
k. előadása következtében, akár valaki másnak postulatuma 
következtében, ha valami előfordul és én azt a tárgyhoz 
tartozandónak tartom, úgyszinte ha valamit a dolognak 
kiegészítésére tartozónak vélek, hogy én azt a KK. és RR.- 
nek meggyőződésem szerint elő ne adjam, polgári véteknek 
tartanám ; mert - tessék megengedni! — én a KK.-nak 
és RR.-nek elnöke vagyok s ha van valakinek joga észre-
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vételt tenni, mi a vitatás kifejlődéséhez tartozik, azt hiszem, 
nekem törvényes elnöknek van. És itt ő felségének orgánuma 
igenis vagyok annyira, mennyire személyemben szükséges ő 
felsége orgánumának lenni, — és mennyire orgánuma volt 
minden ember, a ki itt ült, annyira én is vagyok; többnyire 
mennyire vagyok orgánuma ő felségének, mennyire nem, azt 
a t. KK. és EK. előtt kitárni nem kötelességem. Hogy 
elnöke vagyok a KK. és KR.-nek, az á ll; elválasztott ember, 
az igaz, nem vagyok; százados törvényes szokás mellett állok 
itt, mint ezen táblának kiegészítő tagja, mindaddig, míg a 
törvény- és fejedelemnek mást tenni nem tetszik. Röviden 
tehát azt mondom: hogy én mindig mindazt, mit a dolgok 
kifejlődéséhez szükségesnek tartok, vagy a mit lelki meg
győződésem vagy talán felsőbb utasításom szerint előadni 
kötelességem, mindig elő fogom adni s azon gyakorlott hata
lomtól magamat megfosztatni nem engedem.

Nógrád megye követe Huszár Károly: Kern szólamlok 
meg az elnökség védelmére, mert tudom, hogy annak védel
memre szüksége nincsen; hanem megszólamlok tiszta hazafi 
kötelességből, mert azt hiszem, hogy az igazságkiszolgálta
tásnak. törvényhozásnak és hazafiságnak egyik legszebb és 
legkellőbb föladata a kölcsönös jogok tiszteletben tartása, — 
s bár egyrészről magam is úgy vagyok meggyőződve, hogy 
az elnök itt új indítványokat nem tehet, de másrészről 
tökéletes meggyőződésem az, hogy a tanácskozás alatt levő 
tárgyra vonatkozólag van joga az elnökségnek akár kiter- 
jesztőleg, akár összeszorítólag vélekedését, sőt kívánságát 
kijelenteni, s midőn csupán ezt teszi, valamint jelenleg is 
tette, akkor korántsem lehet azt állíttni, hogy jogainkat 
sérti; — de különben is azt tartom, hogy az elnök ezen 
testületnek kiegészítő részét tevén, ha nem több, legalább 
annyi jogának kell lenni a fentebbi értelemben, mint e testü
let egyes tagjának, — s ezeknek következésében a tanácsko
zás alatt levő tárgyra vonatkozólag elnökileg tett javaslatát 
jogszerűnek tartván, Tolna vármegye érdemes követe által 
támasztott jog kétségét igazságosnak nem tarthatom és e 
szerint nem is osztom.

2 7 *
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Bihar megye követe Beöthy Ódon: Én pedig higgadt 
vérrel jelentein ki, hogy valahányszor excellentiád ezen térre 
fog lépni, mindannyiszor excellentiádnak ezen a helyen indít
ványozni joga nincs, s minden észrevétel, mely nem magából 
a tanácskozásból foly, nem lesz a maga helyén. Én azt soha 
sem veszem kétségbe, hogy jogaink és kötelességeink kölcsö
nösek ; de engedje meg Nógrád • megye követe, hogy meg 
nem ismerem azt soha, mikép elnök ő nagyméltóságának 
annyi joga volna, mint egy követnek. Megismerem én azt 
teljesen, hogy elnök ő nagyméltósága mindazokra nézve, 
melyek a tanácskozás természetéből erednek, észrevételeket 
és javításbeli módosításokat tehet és tesz is, az ellen én 
nem szólok; de a dolog itt másképen áll. Az előbbi eset, 
mit Zemplén követe indított meg, jelenleg is a tanácskozás 
tárgya; ennek pedig egy egészen új törvényjavaslat, mely a 
munkában nem foglaltatik. En — excellentiád hivatalának 
teljes tiszteletben tartása mellett — ünnepélyesen kijelen
tem, hogy excellentiádnak azon új törvényjavaslatára joga 
nem lehet; mert igen természetes dolog az, hogy itt csak 
két orgánum szolgálhat, t. i. a fejedelem propositi ók útján 
és a képviselők, kik megbízólevelekkel vannak itten ellátva; 
itt egy harmadik orgánum nincs: azért igen természetes az, 
hogy egy harmadik nem is indítványozhat. Egyébiránt 
Pest megye érdemes követe megemlítő azt, hogy ha az elnök
nek indítványozni joga volna, akkor a képviselet ezen táb
lánál megszűnnék, mert nem tanácskozhatnék olyan tárgyak 
fölött, melyek fölött tanácskozni akarna; már pedig ez a 
törvényhozásnak rendjével nem függ össze és egy jól ren
dezett alkotmányos országban a kezdeményi jog nem lehet 
máshol, mint a képviseleti táblánál. A kormánynak elég joga 
van indítványokat tenni, ha szükséges, egyik vagy másik 
követe által, de magának kezdeményi joga nincsen. Különben 
azon jogok, melyek most vitatás tárgyai, körülírva nincsenek. 
Voltak olyan jogok is, melyeket az elnökök magoknak tulaj
donítottak, de fentartani nem tudták, p. o. a deputationalis 
munkálatokhoz előbb az elnökség szokott tagokat nevezni; 
de átlátván az ország rendei, hogy az ily kinevezéseknél 
visszaélések történnek, elhatározták, hogy ezentúl magok
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választják és nevezik ki az országos választmányokhoz a 
tagokat, s így most az elnök csak a királyi tábla részéről 
nevez ki tagokat, Excellentiádnak befolyása van a tanács
kozásokba, azokban részt vehet, azoknak irányt adhat és 
módosításokat is tehet; de azt, hogy excellentiádnak, úgy 
mint ezen testületnek, ezen a helyen kezdeményi joga legyen, 
egyáltalában el nem ismerhetem.

Elnök: Erre ismét kénytelen vagyok felelni. Én igen 
sajnálom, hogy minden ok nélkül ezen térre jutottunk, és 
az érdemes követ úr által megérintetteket szó nélkül nem 
hagyhatom. Tek. KK. és E B ,! Kern csak képviselők, de 
olyanok is ülnek itt, kik helyeiket magok személyében fog
lalják el, kik épen azon törvény mellett ülnek itt, épen azon 
törvényes befolyással és szavazattal bírnak, mint a többi 
képviselő KK. és BE, — és ez a királyi tábla. — Mi az 
indítványozási jogot illeti: az a vitát nem érdemelte meg; 
mert midőn ón valami munkálatban észrevételt tenni szük
ségesnek tartok, vagy abban hiányt tapasztalok, hogy én 
akkor a t. KK. és BB.-nek azt mondhatom: »méltóztassa- 
nak még ezen munkát ezzel vagy amazzal kiegészíteni« - 
én ilyenre száz példát is tudnék fölhozni: azért azon jogokat 
gyakorolni is fogom. — Mindazon erősségek, melyek föl
hozattak, hogy itt a KK. és BB.-nek örökké az elnök elő
adásával kellene magokat foglalatoskodtatni, nem állanak. 
Én a KK. és BB.-nek törvényes elnöke vagyok, a mint már 
mondám: azért e tekintetben jogaimhoz szorosan ragaszko
dom és azoktól minden esetre el nem állok.

Szépé* megye követe Zsedényi Eduard: Fájdalommal 
szólok azon észrevételre, melyet Tolna megye érdemes követe 
legjobb szándékból tett. Megvallom, a jelen és jövendő tekin
tetéből azt kell mondanom: »medio e fonté leporum surgit 
aliquid amari«. Arra figyelmeztetem a KK.-at és BB.-et, 
hogy az országgyűlés még elrendezve nincs, még minden 
csak szokáson alapul, s mindaddig, míg az törvény által 
elrendezve nem lesz, a szokáshoz kell ragaszkodnunk. Ide, 
t. KK. és BB., az elnök regalis által hivatik meg ügy, mint
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akárki más, mint akármelyik vármegye, ő a KK. és KK.-nél 
elnökösködik, s ha tekintünk 1825-re, tapasztaljuk, hogy az 
elnök indítványára három izenet maradt olvasatlan ; ha pedig 
a mostanit tekintjük, nem indítványozta-e az elnök, hogy 
bizonyos tárgyak fölvétessenek, p. o. a vallásbeli sérelmek 
iránt? Ha tehát azt indítványozhatja, hogy valamit ki lehet 
hagyni, másrészről meg lehet-e tőle tagadni azon jogot, hogy 
ha valamit jónak gondol, azt hozzátétel végett kijelölhesse? 
Mit tett ő excellentiája, midőn a bűnszövetkezésekről és a 
fölbujtásokról szólott? akkor is azt mondotta: ki előtt 
a bűn elkövettetik és a bűnt meg nem gátolná, büntetés 
alá tartozzék. Ez olyan tárgy, mely épen ide való és bizo
nyosan méltánylást is érdemel. És ime, t. KK. és EK., 
midőn elnökünk épen a királyi táblának is elnöke, ki a 
tárgyhoz legtöbbet ért s tapasztalásból meríti az adatokat, 
melyek ide oly igen szükségesek, ezt a KK. és EK. oly 
hidegen visszautasítani akarják.

Továbbá, t. K K  és EK., csak tőlünk függ, elfogadni 
vagy el nem fogadni az indítványt, itt politikai jogról szó 
nincs; a másikra nézve pedig, midőn az elnök ez alkalom
mal tapasztalásból merített adatokkal szolgál a t. KK. és 
KK.-nek, azt meggátolni, véleményem szerint, nem jó; én 
hát ismét azt mondom, hogy ezen tárgy épen ide tartozik. 
Egyébiránt azt feszegetni, váljon van-e az elnöknek joga 
azt tenni, vagy nincs: ide tartozónak nem látom; mert az 
elnök saját jogait a többségnek határozata alá nem bocsát
hatja, s azt hiszem, hogy Tolna érdemes követe velem egyet 
fog érteni, hogy mindaddig, míg 26 megye nem fogja azt 
mondani, hogy elfogadjuk az indítványt, addig azon indít
vány legcsekélyebb erővel sem bírhat.

Elnök: Méltóztassanak hozzá szólani. a mennyit tet
szik ; én röviden kijelentem, mit Szepes érdemes követe 
mondott, én azt tartom, hogy a vitatkozás tökéletesen feles
leges volt; de legyen bár a vitatkozás felesleges vagy nem, 
méltóztassanak megengedni! én attól, mi jogaimnak fentar- 
tására szolgál, elállani soha sem fogok; én itt mindazon 
indítványokat és észrevételeket, melyeket ezen helyről tettem,
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elődeim tettek, tenni ezután is fogom; s ha a mellett nem 
maradnék, érdemes nem volnék ezen helyre, és ha a KK. 
és HR. azt kétségbe veszik, hogy nekem ezen a helyen ke
vesebb jogom van, mint elődeimnek volt, én a KK. és 
RB.-nek ezen végzését végzésnek nem tekinthetem, és ezen 
helyről inkább elmennék, mintsem hogy jogaimból egy tal
palatnyit is tágítsak.

Veszprémi káptalan követe, Bez&rédy Miklós: A ma
gyarnak két régi szerencsétlensége van; — az egyik: hogy 
a nemzet legnagyobb része eszének, tudományának a közön
ség kevés vagy semmi hasznát nem veheti; — a másik: 
hogy a haza vagyonos osztályának pénze, erszénye a köz
jónak előmozdítására nem szolgálhat. — Az első alatt értem 
a nem-nemesek nagy tömegét, mely minden megyei s ország- 
gyűlési tanácskozásokból kizárva j  van; — a második alatt 
a birtokos, de semmitől nem adózó lovagrendet. Most, úgy 
látszik, a szerencsétlenségnek egy új, harmadik nemét idézik 
elő a t. KK. és KR., — meg nem elégedvén tudniillik a 
nemtelenek elmebeli tehetségének, tudományának nélkülözé
sével, — mind a három másik status igazait magukhoz 
ragadni, sőt az initiativa jogát is, a szólás szabadságának 
nyilvános daczára, monopolizálni indulnak; — ugyanis a 
derűst országgyűlési szavazatától erőhatalommal megfoszták, 
— a királyi városoktól ezt szinte »via facti« megtagadók, — 
a Fő-íkR.-kel az initiativa iránt perben állanak, — Hor
vátországot csúfos és keserű hallgatásra kárlioztaták, — a 
sor — fájdalom! már most az elnök ő excellentiájára került. 
S mikor történnek mindezek? — Midőn az »egalité, liberté« 
hangos szavakkal hirdettetik, — midőn a constitutio jóté
konyságával mind ezek kínáltainak. Ily visszás körülmények 
közt pedig lehetetlen meg nem valósulni annak: ki másokat 
törvény és törvényes szokás adta jogaiktól megfoszt, az a 
magáét is veszedelmezteti; — s bizonyára ha a nemes vár
megyék hon és itt megszűnni nem fognak minden hatalmat 
körükbe huzni, — a sor, a kölcsönösség s osztó igazság 
útján, rövid idő múlva reájok is jövend, — annál is inkább, 
mert szabad országban nem csinálhat jó vért — még az
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initiativára nézve is exclnsium privilégiumot követelni. így 
lévén meggyőződve, nem pártolom Tolna indítványát, s nyíl
tan kijelentem, hogy oly elnököt, ki szabadon nem mozoghat, 
szeretni nem tudnék; — s midőn ezek folytában egyfelől 
arra kérem excellentiádat, hogy több századok viharát túl
élt indítványozó-jogát ezentúl is gyakorolni méltóztassék. 
másrészről helyeslem, elfogadom, pártolom excellentiádnak 
azon utóbbi javaslatát is: hogy ki az el távoz tat ható szeren
csétlenséget el nem távolítja, arra érdemlett büntetés sza- 
bassék; — s ezt azért teszem, mert már éltemben két ilyen 
botrányos esetnek valék tanúja; jelesen egy bizonyos 
helységben lángok boríték el egyik közbirtokosnak házát, 
s mivel a tulajdonost az összefutottak nem szerették, min
denki hidegen néző a különben könnyen elnyomható tűzvészt. 
Ismét más alkalommal a Balaton regényes és éjszaki part
ján, ott, hová a t. KK. és 11K. közül többen évenkint 
fürdés végett járni szoktak, egyszer tűz dúlá az urasági 
épületeket, ép aratás idejében, de az együtódult aratók az 
oltás helyett hangosan azt kiáltották: »csak hadd égjen, 
hiszen a papoké!«

Békén megye követe báró Wenkheim Béla: Én Nógrád 
megye követével kezet nem foghatok; mert más ezen tábla 
szerkezete, és más a provinciális rendszer; mert az elnöknek 
itt annyi jogot akar tulajdonítani, mint akármelyik kép
viselőnek. Én ezt el nem ismerhetem, ámbár az addig tisz
tában nem fog lenni, míg a képviselői tábla elrendezve nem 
lesz. Én azt gondolom, hogy az elnöknek csak kötelességei 
vannak, de jogai nincsenek; neki kötelessége lehet észre
vételeket tenni, módosításokat javasolni és rendreutasítani; 
de minden esetre olyan indítvánvozási szokásnak, mely ezen 
táblának jogát veszélvlyel fenyegetheti, ellene mondok, és 
az ellen óvást teszek.

Elnök: A  mit Nógrád követe mondott, hogy nekem 
annyi jogom van, mint másnak, arra, t. KK. és RR., azt 
lehet mondani: hogy némi tekintetben több jogom van, 
némi tekintetben kevesebb, p. o. nincs azon jogom, miszerint
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egyes megyék sérelmeit előadjam, mert egyes megyéknek 
megbízottja nem vagyok; de azon jogom az elnökséggel 
van összekötve, hogy a tanácskozásokban részt veszek, mint 
akárki más; ámbár választott elnök nem vagyok: de olyan 
elnök sem vagyok, mint másból szoktak lenni, kik csak a 
rendre vigyáznak, és azt jelelik fel, kik vannak egy vagy 
más véleményben ? — Egyébiránt mi a tárgyat magát ille ti: 
az nem is lehet discussio tárgya. Ezúttal ugyan — mint 
Szepes érdemes követe is mondá — ón az észrevételt össze
köttetésben tettem a munkával, és az más követ úr által 
már némi tekintetben előadott észrevétel következtében téte
tett általam, a fenforgó incidens tehát valóban semmiféle 
következményeket nem húzhatott maga u tá n : de ha jogaim
nak vitatásába közönségesen tetszenek bemenni, akkor kény
telen vagyok kijelenteni, hogy: »prioribus ínhaereo«. — 
(Itt ezen tárgynak vitatásával a t. KK. és ER. közfelkiáltás 
mellett felhagytak.)

Tovább olvastatott a 39. §. a kerületi szerkezet után.

Elnök: A választmányi szerkezetből kihagytuk ezen 
szavakat: »a rendőrségi szabályokat a helytartótanács fel- 
ilyyélése alatt fogják az illető köztörvényhatóságok a magok 
kebeléhen megállapítani«. En, t. KK. és RR., azt mondom, 
mit Szepes érdemes követe mondott, hogy még mással sem 
vagyunk rendben: hát a statutarius jognak kérdésébe, melyet 
mindenképen magyarázunk s mi iránt az országgyűlés sincs 
egy vélekedésben, mert a t. KK. és RR. többsége így és 
mások ismét másképen vették azt föl, — ne méltóztassanak 
beereszkedni, hanem hagyják meg a szerkezetet úgy, mint 
van. A statútumok eddig a helytartótanácshoz, a mennyiben 
ez oly dicasterium, mely a törvények végrehajtására felügyel, 
vagyis ő felsége elébe terjesztettek föl, — arra százezer pél
dák vannak: de ha az egyenesen nem történik is, mégis 
fölterjesztetnek akkor, midőn a megyéknek jegyzőkönyvei a 
nagyméltóságú helytartótanácshoz fölküldetnek. — E szerint 
az első részre a gyakorlatot tagadni nem lehet; de maga 
Werbőczy is tökéletes világosságba teszi a dolgot, s később 
az 1635-iki törvényczikk a fölterjesztésnek kötelességét szűk-
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ségessé teszi; de nem is lehet az máskép, a társasági élet
nek czélját tekintve; mivel hol 52 megye van s mindegyik 
statútumot hozhat, ott a helytartótanács föliigyelése nélkül 
roppant sok különbség lenne, s hányszor ütköznének meg 
egyik törvényhatóság statútumai a másikéval ?! — a dolognak 
természete hozza tehát magával, hogy azokat ő felsége elibe 
kell terjeszteni az egyformaság miatt is. — Mi a másik részt 
illeti: a nagyméltóságü helytartótanács statútumokat tehet 
a törvény értelmében, — azt tagadni nem lehet; mert ha 
neki a törvénynek teljesítésére kell fölügyelni, gyakran a 
törvénynek teljesítése kívánja azt, hogy e tekintetben bizo
nyos rendeletek történjenek, s bogy a consilium tette azt, 
hogy ily rendeleteket adott, azt a t. KK. és EK. mindnyájan 
tudják; ettől a helytartótanácsot megfosztani nem lehet, az 
nem vezetne másra, mint a statntarius jognak meggyengí
tésére, melyet törvényes korlátok mellett használni lehet.

Nóyrád megye követe Kubinyi Ferenc;:: Excellentiád 
Werbőczy törvényére hivatkozott; a I II . rész 2-ik czíme 
különbséget tesz azon törvényhatóságok közt, melyek ható
sággal bírnak és azok közt, melyek hatósággal nem bírnak 
— ilyenek a városok — s a törvény azt mondja, hogy csak 
az olyan testületek, melyek törvényhatósággal nem bírnak, 
folyamodnak ő felsége helybenhagyása végett: vélekedésem 
szerint tehát azt a különbséget meg kell tartani. Azt hiszem 
tovább, hogy a törvényhatóságoknak municipalis kiváltságait 
épségben tartani kötelességünk; mert ha azok statútumokat 
hozhatnak, de azokat végre nem hajthatják, akkor azon jog 
nem ér semmit; ha a statútum meg van hozva és azt végre
hajtani nem lehet, akkor a megye meg van fosztva kivált
ságaitól. Én nem akarom lealacsonyítani a törvényhozást, 
de azon jogot fentartani kívánom. Az 1791: 14. törvény- 
czikk rendeletében az van kimondva, hogy a helytartótanács 
hatása nem tágíttathatik tovább a törvényeknél. Ezeknél 
fogva én .a kerületi javaslatot elfogadom és világosan kité
tetni kívánom, hogy a helytartótanácsnak felügyelési joga 
ne menjen tovább a törvénynél s csak azon statútumokat 
semmisíthesse meg, melyek a törvénynyel ellenkeznek.
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, Szepes megye követe Zsedényi Eduárd: Ez. t. KK. 
és ML, igen fontos kérdés, s miután most a városok ren
dezése küszöbén állunk, az 52 megyéhez 48 királyi város 
fog jönni s így 100 különböző hatóság lészen az országban, 
nem tudom, hová fog az vezetni, ha azok felügyelés nélkül 
fognak statútumokat hozni? — Szeretem én a municipalis 
szerkezetet, de azt látom, hogy épen abban foglaltatik azon 
józan elv, hogy a kormány és a törvényhatóságok egymással 
közösen és alkotmányosan gyakorolják a végrehajtói jogot. 
Ha ezentúl a hatóságok mindig újabb alkalmat vesznek 
magoknak jogaikat terjeszteni: a kormánynyal utoljára is 
nyílt csatára fognak szálla.ni. Nézzük a jövendőt és helyez
zük magunkat azon időbe, hol azok, kik politikai befolyással 
birnak, számra szaporodnak, hol érdekkülönbségek lesznek, 
hol több ember fog vitatkozni, hol több ember fogja a tör
vényt magyarázni, hol a társasági viszonyok az iparnak 
gyarapultával magasabb fokra fognak emelkedni s ha most 
nem tudjuk a törvényeket végrehajtani, hogy tehetjük ezt 
akkor, midőn többen fognak résztvenni a gyakorlatban? 
majd p. o. ha egy megyében 4—5 város lesz és nem tudnak 
összeférni, már kérdem: ha 3—4 város, a megyét ki nem 
hallgatva, statútumokat fog hozni a nélkül, hogy a helytartó- 
tanácsnak azokat bemutatná, például rendőrségi bünteté
seket szab s azokat egyszerre végre is hajtja, s mindezt a 
megyének tudta nélkül: nem tudom, ilyformán minő bizto
sítása lesz a rendnek, mely a szabadságnak kelléke, a hely
tartótanács felügyelése nélkül ? — Azért figyelmeztetni akar
tam a t. KK.-at és ML-et, ha a helytartótanács felügyelési 
joga megszűnik, a közigazgatás kellő rendben soha sem lesz.

Mosony megye követe Kroner Lajos: Engedjék meg 
a t. KK. és ML, hogy küldőimnek észrevételeit és inkább 
kivánatait ezen szakaszra rövideden előadhassam. Küldőim 
tudniillik a közfenyíték alá tartozó rendőri kihágások közé 
ezen újon javaslóit 39-ik §-ba soroltatni kívánják »az egy
házi szertartások, úgy az ünnep- és vasárnapok megülései 
ellen elkövetett és botrányt okozható kisebbszerű kihágáso
kat«, melyek t. i. ezen büntetőtörvénykönvv 51-ik fejezetében,
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mely az isteni szolgálat megzavarásáról és a vallás szabad 
gyakorlásának háborgatásáról szól, nem foglaltatnak és nem 
érintetnek. Léteztek eddig is, t. IvK. és RE., több törvé
nyek. de leginkább felsőbb resolutiók, jelesül 1799., 1809. 
és 1815. évekről, az ünnep- és vasárnapok megüléseit tár- 
gyazók. Ha mi ezen büntetőtörvénykönyvben, mely minden 
bűntettekre és kihágásokra büntetést szab, az általam érin
tett kihágásokról említést nem teszünk: attól tarthatunk, 
hogy a roszra amúgy is inkább hajló és — fájdalom! - 
az igazi vallásossággal egyébiránt is jelen korszakban meg
barátkozni nem igen akaró nép erkölcsisége és vallásossága 
még inkább fog veszélyeztetni, fékezése pedig napról napra 
súlyosabbá válik, — az ünnep- és vasárnap, vagyis az Úrnak 
napja, a csendesség és szünet napja, a Mindenhatónak tisz
teletére és imádására lévén rendelve: pedig tapasztaljuk, 
hogy épen ezen napokban történnek a legnagyobb és bot- 
ránkoztató kicsapongások, és az Isten tiszteletére és szol
gálatára rendelt időt, kivált a cseléd- és legénység — az 
ájtatosságba merült nép legnagyobb botrányára legin
kább a korcsmákban dombérozással tölti ugyannyira, hogy 
a törvényhatóságok nem győzik elegendőkép ezen kihágáso
kat fékezni, és a különféle visszaéléseknek, melyek az ország 
minden részeiben divatoznak, gátat vetni; megyémben p. o. 
számtalan mind a katholikus, mind pedig az akatholikus 
lelkész urak panasza, hogy a nép az isteni szolgálatban, 
hol üdvösségére hatható és erkölcsiségére szolgálható okta
tást meríthetne, hónapokig sem részesül; mert nálunk a 
kereskedés űzetvén, •— a nép ugyan még e szünnapokat és 
jelesül az isteni szolgálatra rendelt néhány órákat is a 
rakodt szekerekkeli fuvarozással, sőt még a rakodással is 
tölti, — és így máshol a szokás, hogy a nép az ünnep- és 
ünnepi szertartásokkal nem gondolván, közbotrányra nyil
vánosan lármás munkákat viszen véghez. — Mindezeknél 
fogva kérem a t .  KK.-at és RR.-et: méltányolják kegyesen 
küldőimnek ezen igazságos és a vallásosság sértetlen fen- 
tartására czélzó kívánatét, és engedjék ezen szakaszba sorol
tatni : hogy a mennyiben az egyházi szertartások, ünnep- 
és vasárnapok megiilései ellen kisebbszerű és közbotrányt
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szülhető kihágások, olyanok tudniillik, melyek az 51-ik 
fejezetbe nem soroltathattak, — történnének, — hogy, mon
dom, azok ezen 39-ik §. szabályai alá tartozzanak, és itten 
megemlíttessenek.

Elnök: Midőn Zemplén megyének érdemes követe in
dítványát a káromkodásra nézve előadta, akkor azt is hozzá 
csatolta, hogy az ilyen kihágások is büntettessenek. Azt én 
magam is pártolom, de nem fogadtatott el.

Nyitva megye követe Batthyány i Ferdinand: A meny
nyiben ezen 39-ik §. a felügyelési jogot csak a törvény 
értelmében adja a helytartótanácsnak, a szerkezet mellett 
maradok. (Marad a kerületi szerkezet.)

E lnök: A felolvasott izenetben az van, hogy a t. KB. 
elvállalták a magánrendszert, és azt a mélt. Eő-RR.-nek 
tudtára adni kívánják. Nekem a magánrendszer ellen nincs 
észrevételem; ha még valakinek volna, méltóztassék előadni. 
Ezzel tehát vége az egész munkának —

Melynek a főrendekhezi átvitelére elnök ő nagyméltó
sága küldöttséget nevez a mélt. Eő-RR.-hez, melynek tagjai 
ezek: a királyi tábla részéről: Bárczay József kir. tábla- 
biró; Horvátország részéről: Osegovich Metell; a káptala
nok részéről: báró Rudnyánszky Sámuel; a megyék részéről: 
Huszár Károly Nógrád, Szemere Bertalan Borsod, Békássy 
Imre Yas, Perczel Móricz Tolna, Jankó Mihály Pozsony, 
Zákó István Bács, Simon János Sopron, Lónyay Menyhért 
Bereg, Török Gábor Arad, Mihályi Gábor Mármaros - 
megyék követei; a szabad kerületek részéről: Horhy Mihály 
Eiume követe; a jelen nem lévők részéről: Dessewffy Gyula; 
a királyi városok részéről: Meszéna János Esztergom, és 
Szilber Antal Szeged városok követei.

Sáros megye követe Semsey Albert: A rendszerre nézve 
kinyilatkoztatom, hogy én a hallgatórendszert óhajtóm.

Sáros megye követe Pillér László: Én a magánrend
szert csak a kerületi börtönökre kívánom kiterjeszteni.



Országos ülések a Főrendeknél.*)

58. F őren d i ülés.

1843-dik évi október bó 28-dikán.

Nádor 8 cs. kir. fensége: Átmegyünk a büntető-tör- 
vónvkönyvre. (Helyes!) (Országbírói itélőmester Zarka János 
helyét elfoglalja.) Mielőtt ezen büntető tárgynak tárgyalá
sához fognánk, a mélt. Fő-RR.-nek egy előleges kérdést kell 
tanácskozásuk alá terjesztenem. Ugyanis e tárgyban két 
izenetet küldöttek hozzánk a KK. és RR.; az egyik magát 
a bűntettekről és büntetésekről szóló törvénykönyvet illeti, 
a másik a börtönrendszert tárgyazza; a.nnálfogva azon elő
leges kérdést kívánnám a m. Fő-RR. által tárgyaltatni, hogy 
azon két izenet közűi melyiket kívánják a m. Fő-RR. előbb 
vizsgálni? — s miután a KK. és RR.-nek első izenete, mely 
a bűntettekről és büntetésekről szól, azon rendszer követ
keztében készült, mely a büntető-törvénykönyvnek 3-ik ré
szében megalapíttatott, meg kell fontolni: váljon a két tárgy 
közűi melyik vétessék föl előbb ? mire nézve így fölszólítom 
a m. Fő-RR.-et: hogy azon előleges kérdésre nézve vélemé
nyüket terjeszszék elő.

B. Majthényi Anted, liptómegyei főispán: Azon ő cs. 
kir. főherczegsége által kitűzött kérdés eldöntésére nézve, 
váljon az előttünk fekvő tárgyak közűi t. i. a büntető-tör
vénykönyv, vagy börtönrendszer vétessék-e tanácskozás alá ? 
szükséges mindenekelőtt megvizsgálni: melyik e két tárgy

*) L. 1843. évi Főrendi Napló II. k. 162—177. 11.



BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 431

közűi az, mely természeténél fogva a másiknak mintegy 
talpkőűl és irányúi szolgál ? — és továbbá melyik tárgy az, 
a melynek a vizsgálata föltételezi a másiknak tárgyaltatha- 
tását ? És e részben azt hiszem, hogy a büntető-törvény
könyvnek 3-ik, vagyis a börtönrendszerről szóló része az, a 
melyen a büntető-törvénykönyvnek nem csak alapulni kell, 
de a melynek előleges megvizsgálása nélkül a büntető-tör
vénykönyvet tárgyalni sem lehet; s így a büntetőrendszer 
az, a melynek az elsőbbséget adni kell; mert ugyanis a 
börtönrendszer tárgyalásánál mindenekelőtt azon fő kérdés 
jő elő: a börtönöknek minő rendszer után kell alakulni ? — 
És e tekintetben négy eset fordulhat elő: 1-ször vagy elío- 
gadtatik a börtönöknél a magánrendszer (a melyre alapí
tották a t. KK. és BE,, a büntető-törvénykönyvet), és ezen 
esetben semmi felakadás sem volna a büntető-törvénykönyv
nek elsőbbi átvizsgálásánál, sőt ha a m. Fő-RR.-nek több
sége arra nézve, bogy a magánrendszer a börtönöknél elfo- 
gadtatik, előlegesen nyilatkozni akarna, a börtönrendszernek 
egyéb pontjait elmellőzve, bízvást meg lehetne a büntető
törvénykönyv tárgyalását kezdeni; — de ha 2-or a dolgozó 
és hallgatórendszer fogadtatnék el, vagy 3-or megtartatnék 
az eddig divatozott büntető-rendszer, — vagy pedig 4-szer 
ha a magánrendszer az eddig gyakorlott fenyíték nemeivel 
vegyesen fogna használtatni, vagyis ha a m. Fő-RB. több
sége, azon meggyőződéstől indíttatva, miszerint a bizonytalan 
sikerű vállalatoknál csak az idő által kifejthető hibákon és 
fogyatkozásokon! okulás vezethet biztosan a czélnak meg
felelő intézkedésekre, tanácsosabbnak vélné, mielőtt bármely 
új börtönrendszer hozatnék be általánosan, a mostaninak 
megszüntetésével, ily új rendszert csak kisebb alakban és 
mintegy próbául részletesen gyakorlatba venni: a büntető
törvénykönyvnek, a tek. KK. és RR. által egyedül a magán- 
rendszerre alapított büntető-törvénykönyvnek, nem csak tete
mesen változni kellene, sőt ezen esetben világos, hogy az 
ennek átvizsgálására fordított fáradságnak és időnek veszni 
kellene ; melynek elkerülése tekintetéből is vélekedésem tehát 
az : miszerint a börtönrendszer mindenekelőtt vétessék ta
nácskozás alá.
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Gróf Telelőn Domokos: Jóllehet az előttem szólott tisz
telt főispán úr indítványának részleteire több észrevételeim 
lennének, mindazáltal pártolom indítványának azon eszméjét, 
miszerint azon sorozattól, melyben a tárgy mint egy kész 
munkálat áll előttünk, eltérve, elvekből kíván kiindulni. Ezt 
kívánja a logicai sorozat, mely mindig az általánosságról 
száll le a részletekre; de véleményem szerint ezen fő eszme, 
mely a fenforgó munkálatot dominálja, melyből a logicai 
sorozatnál fogva ezen tárgynak ki kell indulni, nem a bör
tönrendszer, hanem azon igen fontos és lényeges kérdés: 
miként alkottassák a büntető hatalom? — Hogyha tehát a 
munkálatnak legfőbb eszméjét kívánjuk megragadni, azon 
kérdést kell mindenekelőtt eldönteni, melynek eldöntését az 
igazság kiszolgáltatásának czélszerűsége és alkotmányos ér
dekek egyaránt kívánják. Mi az ítélő- és büntető-hatalom 
eljárásának czélszerűségét illeti: bizonyos, hogy a törvény
hozó, bármily okos és megfontoló legyen is, csak a bünte
tését tudja megállapítani; de az egyes eseteket, melyek 
alkalom szüleményei, kimerítni, meghatározni nem képes. 
Hogy e fölött hosszasabban ne szóljak, tekintsük meg a 
létező büntető-törvénykönyveket, tekintsük meg például a 
franczia codexet, mely bizonyosan korának legszebb szüle
ménye ; általános elvek azok, melyek abban kimondatnak, s 
például 5 évtől 10-ig, 2-től 6-ig, 3-tól 8-ig terjedő bünte
tések szaladnak abban. Ezen maximum és minimum közt 
a helyest és alkalmast megítélni mindig a bírónak köteles
sége s épen azért kívántak minden törvényhozások a biró 
iránti bizodalom által pótolni codexeik tökéletlenségét. Xem 
egyes személyek iránti bizodalom ez, hanem bizodalma azon 
meggyőződésnek, miszerint azon biró, kinek függetlensége 
alkotmányos intézvények által van biztosítva, alkotmány és 
törvény érdekében fogja a törvények hiányát pótolni. így 
hát az igazság kiszolgáltatása szempontjából is az első kérdés 
az : miként fogjanak itélőszékeink alkottatni ? Ha fontos e 
szempontból a kérdés: még fontosabb alkotmányos tekintet
ből. Hazánkban ugyanis a törvényhozó és végrehajtó hatalom 
fölruházva azon kellékekkel működnek, melyekkel alkotmány 
érdekei kívánják; de ha az Ítélő hatalmat tekintjük, mely-
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nek lényeges része a büntető hatalom, - ha ez eddigelé 
egyfelől csaknem merőben szabadon munkálkodott, úgyszól
ván törvényektől nem korlátolva, s egyedül a gyakorlat és 
itélőbirák józanságán alapulva: úgy másfelől ugyanazon Ítélő 
hatalom igen nagy korlátját nyerte a törvények tökéletlen
ségében és hiányában; mert ugyanis a bűnök azon neménél, 
hol az igazgatás és nemzeti érdekek összecsapása a legtöbb
ször történik, a politikus vétkeknél mondom, a büntető hata
lom eljárását a törvények hiánya korlátozta, minthogy 
kivéve a crimen laese majestatis, a nóta és infamia eseteit -  
hazánkban a politikus vétkekre úgyszólván institutum sem 
létezett. Minélfogva az ily esetek, mint nagyfontosságú poli
tikai kérdések, vitattak igazgatás és nemzet közt. Ezt biz
tosítják a közelebbi évek példái is, midőn a büntető hata
lomnak az említett mezőn való eljárása mint alkotmányos 
kérdés vitattatott igazgatás és nemzet közt; s a mennyiben 
még nem döntetett el, most is függőben van; és voltak 
publicisták, kik azt hitték, hogy logicus fogalmat állítnak 
föl, midőn azt mondják, hogy csak két hatalom létez, t. i. 
a törvényhozói és végrehajtói hatalom; s ezen szempontból 
kiindulva, az itélő-hatalmat merőben a végrehajtó-hatalom
hoz sorolták. De ez teljességgel nem áll, — ez ellen a dolog 
valósága támad föl, mert tiszta: hogy az itélő-hatalom épen 
úgy atyafias a törvényhozói, mint végrehajtói hatalommal; 
és akkor, midőn a bíró a törvényben megállapított maximum 
és minimum közt az esetekhez képest az ítéletet hozza: 
mindannyiszor alkalom szerint hoz törvényt; így hát sokkal 
helyesebb azon fogalom, miszerint az ítélő hatalomnak, mint 
magában függetlennek, a nemzet és uralkodás kebeléből kell 
kiindulni, s függetlenül állani mind a végrehajtó, mind a 
törvényhozó hatalomtól. Ezekből kiindulva, alkotmányos te
kintetben fontos kérdés az: hogy a büntető hatalom mikép 
alkottassák? — és, m. Eő-RR., akkor, a midőn még nem 
mentek feledésbe azon idők, midőn a büntető hatalomnak 
kihágásától az ország súlyos sebeket v e tt: akkor ezen kérdés
nek alkotmányos fontossága még szembetűnőbb. - A harma
dik szempont, melyből kiindulva azon kérdésnek eldöntését 
kívánom elhatároztatni: a munkálatnak czélszerű ellátha-

1843-iki javaslatok. Ili. k. 28
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tása ; m^rt ugyanis azon kérdés megvitatván s eldöntetvén, 
hogyha az Ítélő hatalom úgy fog alkottatni, mint ezt az 
alkotmány érdekei kivánják: akkor mindazok, kik némi 
aggodalommal viseltetnének az iránt, hogy az ítélő hatalom 
az eddiginél nagyobb kellékekkel ruházta tik fel hajlan
dók annak mindazt megadni, mi szükséges,, hogy hatalmát 
teljesen és akadály nélkül gyakorolja. Ugyanis most van 
először arról szó: hogy ítélő hatalmunkat minden szükséges 
kellékekkel felruházzuk; mely ha előre el nem döntetik, 
ha az iránt bizonytalanságban hagyatunk: akkor mindenki 
azon meggyőződésből indul ki, hogy alkotmányos nemzetnek 
az alkotmányos érdekeket mindig szem előtt kell tartani, s 
nem lesz hajlandó annak minden kellékeket megadni, mert 
bizonyosan nem lehet semmi érdeke a csendnek, nem a 
rendnek, bár mely bájoló vonzalommal és alkotmányos em
ber előtt oly erővel bírjon is, hogy őt az alkotmányos sza
badság legkevesebb koczkáztatására bírja. Ebben az esetben, 
mondom, mindenki, ki ugyan a rendet és csendet óhajtja, 
de a bastillénak bármely dilátátiójától retteg, kevésbbé 
lesz hajlandó erőteljes és pontos büntető eljárásra nyújtani 
kezét. Az általam indítványozott kérdés vétetvén tanácsko
zás alá. hihetőleg lesznek, kik az esküdtszékektől fogják 
föltételezni az egészet; valamint olyanok, kik, mint sem az 
országos választmánynak véleménye, jobbnak itélendik, hogy 
megálljon, s inkább nem időre várni, midőn valamint mi, 
úgy kormányunk is inkább meg lesz érve arra: hogy sza
badság, alkotmány és rend közt a helyes irányt eltalálja; 
lesznek talán olyan vélemények is: hogyha a politikus vét
kekre kifogás tétetnék, a dolog kiegyenlítése könnyebb leend. 
Minden esetre ezen eszmék megvitattatván és megállapodás 
történvén, bizonyosan sokkal biztosabban fogunk a tárgy 
előállításában haladni, mintha előlegesen a börtönrendszerbe 
megyünk be: mert ekkor már bizonyos lesz a visszalépés. 
Ezekből kiindulva, kívánságom a z : hogy most ezen tárgyat 
ne vegyük fel, hanem várjuk be, midőn annak azon ága 
jő fel a K E. és 11.14.-tői, mely e tárgyban az egészet el
döntő és domináló kérdést, t. i. mikép alkottassák az ítélő 
hatalom, foglalja magában.
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Gróf Apponyi György: Azok, miket az előttem szóló 
mlgos úr fölhozott, bizonyosan igen fontosak, s akkor, midőn 
a tek. KK. és KR. által átküldendő második r észét a bün
tető munkálatnak föl fogjuk venni, nagy figyelmet érdern- 
lendnek; mindazáltal ő mlgának okoskodását nem méltá
nyolhatom annyira, hogy abban meggyőződhetném, miszerint 
ezen két munkálat, mely már készen van, elhalasztassék 
azon időre, midőn a tek. KK. és JMÍ. az országos választ
mány javaslatának 2-ik részét is átvizsgálták. Keni találok 
itt oly véghetetlen kapcsolatot, hogy ezen három résznek 
egyikét a másika nélkül nem lehetne fölvenni; ily kapcso
latot épen csak az első és harmadik rész között találok. 
Előbb átküldötték a tek. KK. és Ell. a crim. codexet, 
azután a börtönrendszert; s ezek között van az a szoros 
összeköttetés: miszerint lehetetlen sikerrel a büntetőtörvényt 
kidolgozni, mielőtt a börtönrendszer megállapíttatott; de 
hogy büntetőtörvényeket ne lehessen kidolgozni a bírói eljá
rás meghatározása elő tt: azt el nem ismerhetem. Kétséget 
nem szenvedhet, hogy lehetetlen akár a büntetés nemét 
kimondani, akár a büntetéseket a bűn fokozatához alkal
maztatni, míg a börtönrendszer nincsen elhatározva s nem 
tudjuk, milyenek lesznek a büntetések. Tudva van azonkívül 
a mlgos Eő-EE. előtt, hogy a tek. KK. és RR. és maga 
az országos választmány is oly büntető-törvénykönyvet dol
gozott ki, melynek csak föltételesen, t. i. csak azon esetben 
lehet hasznát venni, ha az általa kidolgozott magánrendszer 
fogadtatik el. Azon kérdés tehát, hogy váljon a magán
rendszer hazánkra nézve szükséges és czélszerű-e? — váljon 
képesek vagyünk-e annyi áldozatot hozni? — váljon meg
engedi-e a nemzet szelleme és műveltségének állapota, hogy 
ily rendszer hozassák be? — mondom — ezen kérdés min
denekelőtt eldöntendő; mert ha ezen kérdésre nemlegesen 
találnának felelni a méltóságos Eő-RR., miután a büntető
törvénykönyv tárgyalását már befejezték volna, kérdem: mi 
haszna lett volna azon tanácskozásoknak? Ha pedig igen
legesen felelnének a mltgos Eő-RR. ezen kérdésre, akkor 
annál biztosabban fognak haladni a büntető-törvény vizs
gálatában, minél inkább tudják, mi annak az alapja.
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Én tehát, hogy hosszas ne legyek, méltányolva azon 
kérdéseket, melyeket gróf Teleky Domokos úr bölcsen elő
adott s melyekre — mint mondám — bizonyosan akkor, 
midőn a büntető-törvénykönyvnek második része tárgyalás 
alá kerülend, figyelemmel leszünk valamennyien: azt hiszem, 
hogy ő cs. k. főherczegsége által előadott kérdés lenne min
denekelőtt eldöntendő, s erre nézve ahhoz csatolom magamat, 
mit Liptó megye főispánja előadott, t. i. hogy a börtön- 
rendszerrel kezdjük meg a tanácskozást.

Báró Eötvös József: Cs. kir. fenséged felszólításának 
következésében két indítvány tétetett i t t ; egyik a z : hogy 
a hozzánk általküldött büntető-törvénykönyvnek egyes rész
letei ne azon a renden vétessenek föl, melyen hozzánk kül
dettek; másik az: hogy egyáltalában ne vétessenek föl addig, 
míg a tek. KK. és RR. a büntető-törvénykönyvnek második 
részét, mely a büntető-eljárást tárgyazza, nem fogják hoz
zánk küldeni. Mlgos gróf Apponyi György úr úgy vélekedik, 
hogy ezen három rész, melyekből a criminalis viszonyokat 
elrendező országos választmány munkálata áll, egymás között 
szoros összefüggés és kapcsolatban nincsen; ha pedig van, 
azon kapcsolat leginkább létez a börtönrendszer és büntető
törvénykönyv között. Részemről egészen ellenkező vélemény
ben vagyok s azt hiszem, hogy csakugyan mind a három 
rész szoros összefüggésben van egymással; ha azonban több 
vagy kevesebb összefüggésről van a szó: kétségkívül a bün
tető-eljárásnak a bűntettekről szóló részszel szorosabb össze
köttetése van. mint mely a büntető résznek törvénykönyv 
és a börtönrendszer között létez. Azt, hogy a két indítvány 
között melyikhez csatoljam véleményemet, csak azon kérdés
nek mikénti felelete határozza el, t. i. hogy a börtönrend
szerben foglaltatnak-e több oly kérdések, melyek a büntető- 
törvény s büntető-eljárás mikénti meghatározására befolyással 
lesznek? — vagy pedig a büntető-eljárásban foglaltatnak-e 
több oly kérdések, melyek a büntető-törvény és börtönrend
szer megállapítására nézve több befolyással lesznek? — és 
így állítván föl a kérdést, én tökéletes meggyőződésem sze
rint a büntető-eljárásnak adom az elsőbbséget.

4 3 6
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Meg fogom mondani okaimat.
Mondatott, hogy az egész büntető-törvénykönyv a bör

tönrendszer által föltételeztetek és csak reá van alapítva, s 
ez azon alapelv. melyen a Liptó megye főispánja által tett 
indítvány alapul. Ha ezen elv nem áll, az indítvány nem 
fogadtatik el. Tökéletesen meg vagyok győződve, bogy a 
börtönrendszernek mikénti elfogadása befolyással lehet a 
törvénykönyvre s arra határozhatja a mélt. Tő-BR.-et, hogy 
a büntetésekre nézve teendő szabályoknál a codexben némely 
változtatásokat tegyenek; még nagyobb befolyással lesz az 
a bíróra, ki ezen büntető-törvényeket alkalmazni fogja. De 
ha az mondatik, hogy a büntetésnemeknek meghatározása 
a bii ii tető-törvény könyvnek fő alapját teszi: ezen tételt egy
általában tagadom, miután meggyőződésem szerint a büntető
törvénykönyvnek tökélye nem az egyes büntetésnek meg
határozásában, hanem egészen másban keresendő. A bün
tető-törvénykönyvnek két lényeges kivántatósága van hogy 
a büntető-törvénykönyv czéljának megfeleljen, szükséges 
először: hogy a bűntettnek szoros s lehetségig tökéletes 
definitiöját foglalja magában; 2-or: hogy az egyes bűntet
tekre szabott büntetések között igazságos arány (proportio) 
tartassák fenn. Ha valamely büntető-törvénykönyvben ezen 
két lényeges megkivántatóság feltaláltatik, akármily szigo
rúak legyenek az egyes büntetések, a polgár nem vádolhatja 
a büntető törvényeket kegyetlenséggel, mert a bűntetteknek 
szoros dehnitiója által biztosítva van arról, hogy oly tett, 
mely a törvénykönyvben megpendítve nincsen, bűntettnek 
canonizáltatni nem fog s hogy igazságos arány szerint fog 
reá is kiméretni a büntetés. Hogy pedig nem csak a világ 
más részeiben, hanem Magyarországban is és jelesen a bün
tető-törvénykönyv kidolgozásával munkálódó országos választ
mány előtt. is ezen gondolat és ezen czél á llo tt: a büntető- 
törvénykönyv tárgyában beadott munkálat legvilágosabban 
bizonyítja: mert ha a büntető-törvénykönyv tökélye nem 
ezen két megkivántatóság létezésében, hanem a hüntetés- 
nemnek meghatározásában fekszik, akkor a mlgos Fő-KR. 
ezen büntető-törvénykönyvi javaslattal nem tehetnek mást, 
mint azt egészen elvetni, mert azon esetre ezen büntető-tör-
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vénvkönyv minden kétségen kivül a legtökéletlenebb munka, 
mely valaha készült, miután semmi büntető-törvénykönvvet 
nem ismerek, melyben a bírónak nagyobb szabadság és mű
ködési kör engedtetik.

De én nem hiszem, hogy a méltóságos íYí-RK. úgy 
fognak vélekedni; sőt azt gondolom: hogy maga az általam 
igen tisztelt indítványozó főispán úr, ha indítványának 
következéseit meg fogja fontolni, indítványától önként vissza 
fog lépni; mert ugyanis, ha itt felállíttatik, hogy a büntető 
törvénykönyvről tanácskozni nem lehet a nélkül, hogy előbb 
a börtönrendszerben határoztunk volna, azaz, hogy a börtön- 
rendszerről határoznunk kell, mielőtt a büntető-törvény- 
könvvről határozhatunk: ezen állításnak szükséges követ
kezése az, hogy valamint a határozatban a büntető-rend
szernek meg kell előzni a büntető-törvényeket: úgy az 
alkalmazásban is a büntető-törvényeket nem lehet előbb 
életbe léptetni, mielőtt a börtönrendszer Magyarország 
minden tömlöczében alkalmazva nincsen; azaz, miután mi 
nem reményeiketj ük. hogy a börtönrendszer Magyarországon 
általánosságban egyhamar létesülhessen úgy, hogy csak 
ezen börtönrendszeren alapuló büntető-törvényeket, és azzal 
összeköttetésben levő büntető-eljárást is 15 vagy 20 évekig 
Magyarországban életbe léptetni nem akarjuk, vagy más 
szavakkal, hogy a középkori — mert megvallom, eriminalis 
tekintetben Magyarországot a civilisált országok közé nem 
számítom — kínzó s igazságtalan büntetési modort még 
15 vagy 20 évig fenn akarják tartani, és kérdem: váljon 
akarhatjuk-e ezt ?

Ha csakugyan a börtönrendszer alapja a büntető-tör
vénynek : akkor a világnak minden törvényhozói, az ausztriai 
császártól kezdve Livingstonig, hibáztak, midőn országukba 
eriminalis codexet hoztak be oly korban, midőn ezen or
szágok büntetőrendszere megalapítva még nem volt, miután 
oly országot a mltgos úr nem fog mutatni, a hol a erimi
nalis codex 30—40 évek óta létezvén, már a börtönrendszer 
is az egész országban hasonlóan volna elintézve, és egy 
börtön és a másik között nem volna különbség.

És miért kívántatik hát, hogy a. büntetőtörvénykönyv
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a börtönrendszer megalapítása által megelőztessék ? Kétsé
gen kivül azért: mert kívánatos, hogy a büntetés minden 
bűntettre hasonló arányban mondassák k i; de ez — bár 
miként iparkodjék a törvényhozás — nem a törvényhozásnak 
működése által érethetik el, hanem csak a jól elrendezett 
bírói hatalomnak lehet következése. A codexben magában 
még azon esetre nézve is, ha az ország minden börtöneiben 
ugyanazon rendszer léteznék is, még biztosítás nincsen, 
hogy a bűnösök hasonlókép fognak büntettetni; — mert 
egyes egyéneknek valamint bűnössége, úgy érzékenysége oly 
annyira különböző, hogy a büntetéseknek fokozatjait a tör
vényhozás az egyes esetekben előre nem határozhatja meg; 
kell tehát a bírónak szabadságot adni akár oly mértékben, 
mint azt tette az országos választmány, akár kisebb mérték
ben ; de mindenesetre egy kört kell engedni neki, melyben a 
büntetést kiszabhassa és alkalmazhassa; ez pedig legvilágo
sabb bizonysága annak, hogy a büntető-törvénykönyv nem 
a büntetések szoros meghatározásában keresheti tökélyét: 
mit csak akkor mondhatnánk, ha a büntető-törvény absolut 
büntetéseket állítana fel, melyeket a bírónak semmi esetre 
megváltoztatni nem lehet, nem szabad. Ezekből kiindulva, 
meg vagyok győződve, hogy a börtönrendszer a büntető- 
törvény alapját nem tevén, annak meghatározása arra, hogy 
a büntető-törvényről rendelkezzünk, egyáltalában nem szük
séges ; miből világosan az következik: hogy azon esetre is, 
ha az ajánlott börtönrendszer el nem fogadtatnék is, a bün
tető-törvénykönyv azért egész épségben megmaradhatna, s 
legfeljebb más büntetési scálát kellene kidolgoznunk; mi 
magában úgy is biztos philosophicus elveken nem alapulván, 
oly munka, melyet bárki fél óra alatt elvégezhet. Tekintsenek 
a méltóságos Fő-RR. akármely codexbe és mondják meg, 
hogy nincs-e abban egy maximum és egy minimum meg
alapítva? — miután pedig nálunk ez utolsó megalapítva 
nincsen, ezen codex a büntetések minden nemei mellett 
megállhat; mert akármely büntetési rendszer fogadtatnék 
is el a méltóságos Fő-RR. által, nem hiszem, hogy vagy 
nagyobb büntetések határoztatnának meg, mint melyek e 
büntető-törvénykönyvben mint maximumok állíttatnak fel,

4 : >9
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vagy hogy a büntetésekben még lejebb szállhatnak, mint 
ezen codex, mely még minimumot sem állapított meg. A bün
tető eljárásra nézve nézetem egészen különböző; én a bün
tető eljárást a büntető-törvénynyel oly szoros öszszeköttetés- 
ben látom lenni, hogy a kettőt egymástól egyáltalában 
elszakasztani nem akarnám; mert akármily jó codex készít
tessék, ha a büntető eljárásra nézve bizonyos garantiák 
nincsenek adva, a büntető törvények által nem nyertünk 
semmit. Az eljárásban vannak sok kérdések, melyek ha így 
vagy úgy dőlnek el, minket arra fognak kényszeríteni: 
hogyha keresztül mentünk is a codexen, módosítások tétele 
végett ismét visszatérjünk. Példát hozok fel; mindjárt a 
büntető törvény 1-ső szakaszában arról van szó: hogy kik 
legyenek ezen büntető-törvénykönvvnek alá ja- vetve? itt 
ki van mondva minden embernek a törvény előtti tökéletes 
egyenlősége. Kérdésen kívül, mlgos Fő-RR., bármily szép 
azon praerogativa, melyet eddig a nemesi és egyházi rend 
Magyarországban élvezett, ha az eljárás úgy fog elintéztetni, 
hogy az által senki önkénynek kitéve ne legyen: valamint 
az alsó tábla, úgy a m. Fő-RR. is helybe fogják hagyni 
ezen rendszabályt és szívesen le fognak kiváltságaikról és 
előjogaikról mondani; — de kérdem: nem lehet-e képzelni 
oly procedúrát pedig nem szükség a képzelethez nagyon 
folyamodni s elég volna Magyarországon körültekinteni azon 
procedúrára, mely most a nemtelenekre alkalmaztatik 
váljon ha az eljárásban a vádlottnak garantiák nincsenek 
nyújtva, ha az eljárás, perbefogás és más számtalan kérdé
sek úgy dőlnek el, miszerint magunkat személyes szabadsá
gunkban biztosítva nem láthatjuk : lehetne-e kivánni, hogy 
mi magunkat a codex ezen 1-ső fejezetének alája vessük?

- Ha valaki, én vagyok barátja a, törvényes egyenlőségnek; 
és úgy hiszem, nem lesz senki a mlgos Fő-RR. között, ki 
a törvény előtti egyenlőséget inkább kívánná és pártolná, 
mint én; de nyilván és ünnepélyesen ki jelentem: hogy a 
procedúrának oly nemei lehetnek, hol én nemesi kiváltsá
gomról lemondani nem akarnék, miután az egyenlőség, mely 
után én vágyódom, nem az elnyomás, hanem a szabadsági 
egyenlőségben áll. így van például a büntetésekre nézve a
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büntető-törvénykönyvben, hogy a maximumok nagyok, s 
minimum megállapítva nincsen; s ha a bírói hatalom úgy 
rendeztetik el, hogy az mind felülről, mind alulról tökéle
tesen független legyen: azt tartom, jobbat nem tehetünk, 
mint a bírónak annyi szabadságot adni; de ha a bírói 
hatalom úgy rendeztetik, hogy az felülről függésben áll. 
vagy alulról factiók, korteskedések által rósz befolyásnak 
kitétetik: akkor oly valamit a codexbe behozni nem akarok, 
nii egyrészről kegyetlenségekre, másrészről pedig impuni- 
tásra vezetne. így van mindazon bűntetteknél, melyekre 
nézve vagy a kormánynak, vagy a törvényhatóságoknak 
közvetlen és fölötte nagy érdeke van, — így van ez minden 
restaurationalis kicsapongásoknál, s így minden bírói és 
tisztviselői visszaéléseknél az egész codex hatása a proce
dúrától függ; és ha a procedúra így megváltoztatik: kér
désen kívül a büntető-törvénynek is változnia kell. Én tehát, 
miután a tek. EB. hozzánk a procedúrát még át nem kül
dőtték, legjobbnak és legczélszerűbbnek tartanám a tek. 
E li ,-et felszólítani: hogy a büntető-törvénykönyvnek azon 
részét is, mely az egészhez tartozik, velünk minél előbb 
közölni szíveskedjenek, és előbb a munkálatnak többi ré
szeibe ne ereszkedjünk; mert részemről előre kénytelen va
gyok kinyilatkoztatni, miszerint ha a codexen keresztül 
megyünk is, és később a procedura úgy dőlne el, mint 
reményiem eldőlni nem fog: kénytelennek látnám magamat 
ismét a eodexnek némely kérdéseire visszamenni, miután 
sok esetben tisztán attól függesztem fel a büntető-törvény 

' iránti nézeteimet: miként fognak eldőlni némely kérdések 
a büntető eljárásra nézve.

Gr. Széchen Antal: A mai tanácskozásnak tárgyát 
azon kérdés képezi, hogy a tek. KK, és EE . által a büntető- 
törvénykönyv tárgyában átküldött két izenet közűi melyiket 
vegyük előbb tanácskozás alá, azt-e, mely a börtönrendszert 
tárgyalja, vagy azt, mely a büntető-törvényt foglalja magá
ban? Liptó megye főispánja azon indítványt tette, hogy 
miután a büntető-törvény, mint bűntettekről való határozat, 
a börtönrendszer különös nemének elfogadásán alapulni lát-
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szik, hogy e tekintetben biztosabban járhassunk el tanács
kozásainkban, a börtönrendszer fölvételét alapítsuk meg. Egy 
más általam igen tisztelt m. úr pedig azon indítványnyal 
állott elő, hogy miután a büntető-törvénykönyvnek üdvös 
sikere leginkább a büntető-eljárás elhatározásától függ, a 
mlgos Fő-RE. a büntető-törvény és börtönrendszer fölött: 
tanácskozást addig halaszszák el, mig a tek. KK. és RR. 
a büntető-eljárás iránti nézeteiket a mlgos Fő-RR.-el köz- 
lendik. Azt hallottam továbbá ő ni. b. Eötvös József által 
mondatni, bogy a börtönrendszer, melyről gr. Apponyi 
György azt állítá, hogy a büntető-törvénynyel szoros és 
legszorosabb kapcsolatban van ugyan, de hogy mindazáltal 
a. büntető tárgynak egyes részleteit magányosan is fölvenni 
lehet, — hogy a börtönrendszer mondom nem oly 
szoros kapcsolatban áll a büntető-törvénykönyvvel, mint a 
büntető-eljárás, melynek eldöntése nélkül a büntető-törvény
könyv fölvételére menni nem lehet; és így azon téren áll 
jelenleg a kérdés, melyen állania kell, mert nem az a kér
dés: váljon a börtönrendszer vagy a büntető-eljárás szoros 
kapcsolatban áll-e a büntető-törvénykönyvvel vagy sem. 
hanem az : hogy a kettő közül melyik áll oly szoros kap
csolatban a büntető-törvénykönyvvel, hogy annak eldöntése 
nélkül a büntető-törvénykönyvet egyáltalában fölvenni nem 
lehet? — B. Eötvös József továbbá azt monda: hogy a 
börtönrendszer a büntető-törvénykönyvvel oly szoros kap
csolatban már azért sem lehet, mivel minden külországokban 
a büntető-törvénykönyvekben a büntetéseknek meghatározott 
nemei fennállanak s a börtönökben mégis nagy különbségek 
léteznek, fölhozván Ausztria és Amerika példáját. Erre az 
a válaszom, hogy az amerikai és ausztriai büntető-törvények 
nem oly börtönrendszerre állapítvák, melyről nem lehetett 
előre tudni, hogy elfogadtatik-e vagy nem? s hogy náluk 
egy bizonyos börtönrendszer csak mint kivétel és nem mint 
szabály levéli fölállítva, azért a büntetések egész összege a 
börtönrendszer által meg nem változtatik; ezen törvény- 
könyvben ellenben, melyet az országos választmány kidol
gozott s melyet a tek. KK. és RR. a méltóságos Fő-RR.-el 
közlöttek, a börtönrendszer általános szabályaitól eltérő
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szigorúbb büntetések egyáltalában nem foglaltatván, ezen 
országok példáját ide alkalmazni nem lehet.— Gróf Teleky 
Domokos azt mondá: hogy legtöbb országokban a büntető
eljárásnak elhatározása a büntető-törvénykönyv egyes sza
bályának megalapítását megelőzte. Tudományos tekintetben 
nem érzem magamat elég erősnek, hogy a mlgos gróffal e 
tekintetben vitatkozni mernék, mindazáltal azon meggyőző
désem előadását nem mellőzhetem e l: miszerint kétségen 
kívülinek ismerem, hogy a büntető-eljárás a büntető-tör
vénykönyvnek egyik lényeges részét teszi; de hogy az első 
föltételét tette volna más országokban: azt nem tudom, és 
e részben a franczia codexre való hivatkozását a grófnak 
annál kevésbbé fogadhatom el, mert a franczia codex jeles
ségét a tudósok és criticusok egyáltalában el nem ismerik* 
Kétségen kívül igaz az, hogy annak elhatározása, hogy a 
büntető-törvénykönyv részleteit ki fogja kezelni, a biztosíték 
tekintetéből a büntető-törvénykönyv elintézésében nagy befo
lyással b ir ; de ha egyrészről kívánatos, hogy a polgárok 
tudják, ki fogja alkalmazni a törvényeket, másrészről szük
séges, hogy a bíró is mindenekelőtt tudja, hogy mily törvé
nyek után fog ítélni; ha pedig a büntető-eljárás fölállíttatik 
és maradunk a régi törvények mellett, melyek hazánkban 
léteznek, akkor azon aggodalmakat, melyek a törvények nem 
tiszta szelleméből születtek, nem fogjuk megszüntetni, pedig 
ez szinte úgy mulhatlanul szükséges, mint a büntető-eljá
rásnak elhatározása, — és csak az a kérdés: hogy ha a 
büntető-törvénykönyvet most tárgyaljuk, kizárjuk-e azon 
módokat, miszerint ha olyan rendelkezéseket teszünk, me
lyekre később visszatérnünk kellene, azt szabadon meg- 
tehessük ? — Azt tartom, nincsen itt senki, ki a bűntettekről 
intézkedni akarna, a nélkül, hogy a büntető-eljárásról is 
kellő intézkedés ne történjék; ha mindazonáltal azon elvet 
állítjuk föl, hogy bizonyos tárgyakat, melyeket a tek. KK. 
és KEL. általküldenek, azért nem akarjuk felvenni, mivel 
sok más, azokkal kapcsolatban levő tárgyak felvétele kívá
natos: akkor az úgy is bonyolódott országgyűlési tanács
kozásainkat még inkább összezavarjuk, sok időt fogunk 
veszteni és a dolgozatok oly halmokra gyülendnek, hogy ez
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országgyűlés alatt azoknak kellő megfontolása már lehetet
lenné v ál and. Ezekből kiindulva, gróf Teleky Domokos úr 
véleményéhez nem járulok, s azon indítványt, melyet Liptó 
megye főispánja a börtönrendszer fölvétele iránt tett, annyi
val inkább vélvén elfogadhatónak, mivel az országos választ
mány is ezen szempontból indult k i : következéskép a bör
tönrendszerrel kívánom tanácskozásainkat megkezdeni.

Gr. Königszeyh Sándor: Én épen azon elvből indulva 
ki, melyet gróf Teleky Domokos úr által előhozni hallottam, 
ellenkezőt kívánok; kívánom t. i. a börtönrendszert legelőbb 
elővétetni. 0  mlga azt méltóztatott mondani: hogy előbb 
elvek, azután részletek tárgy altassanak; systematice ez áll 
ugyan, de applicative reánk iigy hiszem hogy nem áll. Ne
künk t. i. mint revisorium fórumnak nem annyira 
feladatunk vizsgálni azon elveket, melyek in abstracto min
den criminalis codex elvei: mint inkább azon elveknek, 
melyekre a tek. KK. és Eli. élőnkbe bocsátott tűrfenyítő 
munkálatjukat alapították, vizsgálatába ereszkedni; már 
pedig a tek. KK. és ER. főelve, úgy látszik nekem, hogy a 
magánrendszer alakítása és elfogadása; ennek tehát czél- 
irányos vagy nem czélirányosságáról vitatkozni fő felada
tunknak tartom. Általános elveknek discussiója mindig csak 
theoreticai vitatkozás, mely csekély nézetem szerint inkább 
akadémiai, mint parliamentaris discussiók tárgya. Énnekem 
az a hitvallásom: hogy a törvényhozás sokkal helyesebben 
túszén, ha azon oldalán kezd meg valamely tárgyat, mely 
a gyakorlati életbe vág.

Gr. De la Motte Károly: Hogy a büntető-törvúny- 
könvvnek 3 részei egymással összefüggésben vannak, minden 
ember tudja ; nem is lehet máskép gondolni, mintsem hogy 
egybefüggésben legyenek; és épen ezen szempontból bátor 
vagyok egy harmadik indítványt előterjeszteni, t, i . : hogy, 
mivel oly összeköttetésben van a 3 rész, ne kövessük mi a 
KK . és EE. példáját abban, hogy részletenkint küldjük 
ismét nekik vissza izeneteinket, hanem dolgoznánk keresztül 
mind a 3 részeit a büntető-törvénykönyvnek, és tartanók



BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 445

azt addig magunknál, míg az egészben megállapodás nem 
történik; s akkor, midőn megállapodunk az egészben, küld
jük át az egészet a KK. és RR.-nek azért, nehogy valami
ként úgy járjunk vele, hogy némelyekben megegyezvén, már 
az első részben xígy megkötnénk kezeinket ha egyszer át- 
küidjük a KK. és RR.-hez, hogy többé visszalépés nem 
történhetik. Úgy tartom, ha ezt teszszük, mint mondám, 
urai vagyunk munkálatunknak, és azt mindig a változó 
körülményekhez képest megváltoztathatjuk, mint azt a szük
ség magával hozandja. H a am . Főrendek ezen indítványo
mat elfogadják, úgy tartom, nem fog minket annyira érde
kelni, hogjr a büntető-törvénykönyv melyik részével kezdődik 
tanácskozásunk; hanem át fogjuk látni, hogy ezen egész 
tárgynak practicabilitása a legnagyobb b a j; mert akár hogy 
tekintjük a dolgot, — ha minden embert jóvá lehetne 
tenni, —- ha az által, hogy a magánrendszer behozatik, 
a gonosztevőknek nagyobb részét lehetne jó útra hozni: 
úgy az minden áldozatokat megérdemelne, és ezt bizonyosan 
senki tagadni nem fogja; de mind a mellett szem előtt kell 
tartani azt i s : hogy jó embertől oly áldozatot ne kívánjunk, 
mely neki rettentő kárával, tán romlásával történik. I tt  
elvről van szó, arról t. i„ hogy magánrendszer legyen-e 
vagy más? — A magánrendszerről tudjuk, hogy szerinte 
minden gonosztevőnek külön szobájának kell lenni, azt télen 
fűteni kell, felvigyázóra van szükség; tudjuk pedig, hogy 
vannak megyék, hol állandóan 700 foglyok vannak és még 
más 700 kezességre van kieresztve: azért az meg nem állhat, 
s főkép ha eltöröltetnék a halálos és testi büntetés, azon 
700 rab helyett tudja isten hánynyal szaporodandnék a ra
bok száma; és kérdem: azon megye mit fog tenni, ha neki 
1000 . vagy több szobákat kell építtetni, fűttetni és rajok fel- 
vigyázást eszközöltetni ? — ennek következése az lesz: hogy 
a jó s csendes polgár áldozatja lesz a gonosztevőknek; én 
pedig nem hinném, hogy az ultimus finis societatis ez volna: 
az lehet a végczél, hogy a rósz ember bűnhődjék, és a jó 
ember kárát ne vallja. Tegyünk, m. Főrendek., áldozatot, 
de ne olyat, mely a jó embert megrontsa és tönkre tegye. 
En tehát, mivel gyakorlatilag veszem a dolgot, miután leg-
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inkább elvről van a szó: hogy legyen-e magánrendszer vagy 
ne? — ha ezen indítványomat elfogadják a ni. Főrendek, 
hogy t. i. addig tartsuk magunknál e tárgyat egészen, míg 
a büntető-törvénykönyvnek mind a három részét bevégeztük : 
én nem bánom akármin kezdjük tanácskozásunkat; de ha 
azt fogadják el a m. Főrendek, hogy ezt vagy amazt kell 
előre tenni, t. i. hogy azon rendet kell követni, melyet a 
KK. és EK. követtek: akkor, megvallom, mivel a magán- 
rendszert inpracticabilisnak tartom, miután nincs annyi 
tehetségünk, mikép annyi külön börtönöket építsünk; ne 
hogy hiába dolgozzunk, azon esetre a liptói főispán ő mélt. 
indítványát elfogadom; ez által leghamarabb fog kitűnni 
a dolognak practicabilitása vagy inpracticabilitása.

Gr. Károlyi Lajos, abaúji főispán: Három indítvány 
tétetett úgy szólván: a liptói főispán úr azon rendet kívánja 
követni, melylyel a büntető-törvénykönyvet a KK. és EK. 
hozzánk átküldötték : gróf Teleky Domokos indítványa pedig 
oda megy ki: hogy be kellene várni a KK. és EE.-nek a 
büntető-eljárásról küldendő munkálatukat. Én tagadom azt. 
hogy ezen munkálat mind három része egymással oly szoros 
összeköttetésben van, hogy egyik tárgyat a másik nélkül 
végkép elvégezni alig lehetne; hogy igen kívánatos, ha mind 
a három rész előttünk volna, megengedem; ez nem zárja 
ki azt, hogy egyikben se lehessen salvis cautelis külön is 
dolgozni, és így, ha jól felfogtam a dolgot, arra voksolok, 
azon vonalon akarván menni, melyet cs. kir. fenséged kitű
zött, s nekem azon okoskodás legjobban tetszik, mely szerint 
a tanácskozás a börtönrendszer elővételével kezdődjék, és 
különösen gróf De La Motte Károly úrnak előadása is arra 
bír; mert ha inpracticabilitás existál, ez által legjobban 
fogjuk látni, hogy a magán-börtönrendszer megmaradhat-e 
vagy sem?

Gróf Cziraky János: Méltóztatott cs. kir. fenséged 
bölcs elnöki tapintattal tanácskozás tárgyául kitűzni azon 
kérdést: váljon a KK. és KE. által átküldött 1-ső vagy
3-ik része a büntető-törvénykönyvnek legven-e tanácskozás
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tárgya ? — Tétetett ez alkalommal egy érdekes indítvány, 
hogy mindenekelőtt a büntető-törvénykönyvnek 2-ik része, 
mely a büntető-eljárásról szól, vétessék fel, addig pedig az
1-ső és 3-ik résznek tanácskozás alá vétele halasztassék el. — 
Nem tagadhatom azt, hogy mindazon okok, melyek előho
zattak, nagy nyomóssággal bírnak; és ha a 2-ik rész fog 
tanácskozás alá jönni, azokra kellő tekintettel lenni mind
nyájunk kötelessége lesz; azonban azt is elismerem, mikép 
ezen munkálatnak mind a három része — mint minden 
rendszeres munkálatnál lenni kell — egymással szoros kap
csolatban van; de hogy azon részeknek egymással elválhatlan 
kapcsolata volna: azt elismerni nem akarom azért sem, mivel 
a KK. és RR. gyakorlatilag megmutatták azt, hogy azokat 
egymástól elválva tárgyalni lehet, mert az 1-ső és 3-ik rész 
tárgyaltatott, a 2-ik részbe pedig mindeddig nem bocsát
koztak. Ez is mutatja, hogy az 1-ső és 3-ik rész közt van 
a legnagyobb kapcsolat és, a 2-ik a kettőtől inkább elvá
lasztható. Azon kérdés van tehát előttünk, hogy a kettő 
közűi melyik legyen első fölveendő? — Én a múlt ország- 
gyűlés legdrágább hagyományának tartom a büntető-törvény- 
könyvi javaslatot; ebből az országra a legnagyobb hasznot 
háramlani gondolom, mivel ez azon szükségeken segíteni fog, 
melyek napról napra elkerülhetetlenebbekké válnak, miszerint 
megalapíttassék valaha a büntető-rendszer, melynek hiánya 
mellett a bűntetteknek napról napra szaporodni kell. I tt 
tehát, miután kettő között választani kell, báró Eötvös József 
úrnak azon előterjesztésére, miszerint a büntető-törvény
könyvet és az országos választmányi javaslatot is a bűntettek 
és büntetések közti proportion állítja alapítva lenni, azt 
jegyzem meg (báró Eötvös József: »egyes bűntettekre hatá
rozott büntetések proportiójában«), mikép épen azon arány 
csak akkor határoztathatik meg, ha a m. Főrendek abban 
megállapodnak, hogy melyik börtönrendszert akarják elfo
gadni, mert azon aránynak alkotása attól függ, hogy a 
maximum és minimum határoztassék meg; mert ha a ma
gánrendszert el nem fogadjuk, akkor az aránynak változni 
kell, ez pedig nem fél órai, hanem hosszabb munka után 
érethetik e l; s így azt lehet állítani, hogy ha a magán-
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rendszer megszűnik, az egész munka, miután ezen az alapon 
nyugszik, megszüntetik s annak nevezetes változásokon és 
phasisokon kell átmenni. Azon általános nézetekből kiindulva, 
melyeket gróf Apponyi György fölhozott, a liptói főispán úr 
ő m. indítványát pártolom.

Kiss Pál. magyar tengennelléki kormányzó: Gróf De 
La Motte Károly úr úgy látszik, hogy a szeg fejére talált 
és közméltánylást nyert, midőn az egyes megyék állásából 
kiindulva, figyelmezteté ezen m. táblát, s e részben némileg 
oda mutatott, hogy hazánkban a magánrendszer fölvétele 
általánosan alig lehető. Ha ez így áll, akkor ezen elvnek 
bizonyosan a büntetések kiszabásánál visszahatással kell 
lenni, mely a büntető-törvénykönyv 1-ső részének tárgya; 
de habár ezen magánrendszer általános fölvétele az ország
ban nem lehető is, részemről a magánrendszernek jótékony
ságát. elismerem s kívánnám, hogy ott, hol lehet, az létre
jöjjön. Ha ez így áll és ezen nézet némely méltánylást talál, 
akkor a bírónak kétféle büntetés kiszabását kellene meg
engedni; már pedig, noha én azt átlátom, hogy a bírónak 
a büntetés kiszabására szabad kezet kell engedni, mégis a 
bírót, mennyire lehet, törvények által épen a szabadság- 
elvében és érdekében megkötni és korlátolni kívánnám. 
Minthogy tehát azon általános kérdés: melyik rendszert 
kívánja a törvényhozás megállapítani? — ezen kérdés el
döntése előtt minő eljárást kívánna e részben a bíróságnak 
engedni ? el nem határoztathatik : vélekedésem és meggyőző
désem szerint részemről a büntető-törvénykönyv első részét 
fölvenni kívánnám annál inkább, mivel a KK. és E.E. példát 
nyújtottak arra, hogy, noha az egyes részek ugyancsak szo
ros kapcsolatban állanak egymással, azokat mégis elkülö- 
nözve tárgyalni lehet, mit annyival inkább kívánnék, mivel 
ha ezen kérdés eldönteték, akkor igen is a büntető-törvény
könyv egész öszvegében lehet teljes megnyugvást találni.

B. Miske Im re: Azt tartom, hogy itt az a kérdés: 
hogy melyik rész van szorosabb kapcsolatban az 1-ső rész
szel, a büntető-rendszer-e, vagy a büntető-eljárás ? — Ha
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tekintem azt, hogy az országos választmány, mely első és 
általános kérdésnek azt tette föl, hogy melyik börtönrend
szer fogadtassák el, t. i. a magán-, vagy hallgatórendszer-e, 
ez által megmutatta azt, hogy mit kell előbb fölvenni. Föl 
kell tehát venni azon kérdést, hogy magán- vagy hallgató
rendszert akarnak-e megállapítani, s ez által megmutatták, 
hogy előbb a börtönrendszert vették föl, s megmutatták az 
által is, midőn a rendszeres választmány munkálatát be
mutatta, hogy akkor is a börtönrendszer előbb vétetett föl; 
aiinálfogva azt tartom, hogy legszorosabb kapcsolatban áll 
a börtönrendszer az 1-ső részszel, azért Liptó megye főis
pánja ő mltnak indítványához járulok.

Busán Hennán, Horvátország követe : Az előttem szó
lott mélt. urak által fölhozott legalaposabb okokhoz még 
azt az egyet adom hozzá, hogy mivel az 1840: 5. tv.-czikk 
által kiküldött orsz. választmány főleg azon utasítást nyerte, 
hogy építendő javító-házakról javaslatot készítsen, melléke
sen pedig ugyanezen választmánynak meghagyaték, hogy az 
1825/7: 8-ik tv.-czikkben kinevezett orsz. választmány által 
javaslott büntető-törvénykönyvet vizsgálja meg és ezt az új 
börtönrendszerhez alkalmazza: e végből szavazatommal oda 
járulok, hogy a börtönrendszer előlegesen tárgyaltassék.

Gr. Batthyány Lajos: Gróf De La Motte Károly azon 
véleményben van, hogy a büntető-törvénykönyv mind a három 
részét egymásután kellene fölvenni és egyszerre a tek. KK. 
és iiil.-hez átküldeni, s ezen föltétel mellett mindegy, akár
melyik részét veszszük föl; s így, ha gróf De La Motte 
Károly úr indítványa elfogadtatik, szívesen járulok Liptó 
megye főispánja indítványához; különben gróf Teleky Do
niokos indítványát pártolom.

Gr. Sze'chen Miklós, pozseyai főispán: Kern kétlem, 
hogy azon okoskodások, melyek itt mind a két részről föl
hozattak, az országos választmány által is kellő figyelemre 
méltattak, s mindamellett azon renddel járt el, melylyel a 
munkálat hozzánk küldetett: azért Liptó megye főispánjá
nak indítványát pártolom.

1843-iki javaslatok. III. k. 29
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Or. Pálffy József: Tökéletesen egyetértek előttem szó
lott gr. Batthyány Lajos úrral és gr. De La Motte Károly 
úr azon indítványát pártolom: hogy a büntető-törvénykönyv
nek mind a három része akármi renddel tárgyaltassék, 
ha addig marad nálunk és át nem küldetik a RR.-hez, míg 
mind a három résznek tárgyalása tökéletesen hevégezve nin
csen, - mondom, ha ezen indítvány elfogadtatik, mindegy 
akármelyik részét tárgyaljuk a büntető-rendszernek előbb, 
és ekkor ráállok azon indítványra, melyet a liptói főispán 
úr tett, t. i. hogy a börtönrendszeren kezdjük el tanácsko
zásainkat ; ha pedig gróf De La Motte Károly úr indítvá
nya el nem fogadtatik: úgy szavazok, mint gróf Teleki- 
Doni okos úr, annyival inkább, mivel véleményem szerint az 
egész büntető-rendszer függ az eljárástól; miszerint ha az 
eljárás oly értelemben történik, hogy esküdtszékek ne legye
nek. hogy nyilvános és szóbeli eljárás ne legyen: én sem a 
codexre, sem a börtönrendszerre nem fogok állani, és remény
iem, hogy a KK. és RR. is erre fognak figyelmezni, és ezen 
föltétellel a többire reáállani, ha. az eljárás a fönnebbi elv 
szerint fog elhatároztatni.

Popovics Vazul, munkácsi g. e. püspök: Ha valaki 
sikeresen és rendszeresen eljárni kiván, szükséges, hogy biztos 
utat tűzzön ki, és ezután az ahhoz vezető eszközökhez nyúl
jon. Már most kérdem: mi a czélja a büntető-törvények
nek? — bizonyosan nem más, hanem javítása azon szeren
csétleneknek, kik büntetés alá esnek: javítás pedig a büntető 
rendszer által eszközöltetni fog: ennekokáért véleményem 
szerint először is a büntető-rendszerről, mint főczélról, ta
nácskoznunk kell, és csak azután a többi részekről. Ezt 
annyival inkább, kívánom, mert a KK. és RR. maguk is 
elismerték ezt. midőn a múlt országgyűlésen ily üzenetet 
küldöttek a mélt. Fő-BR.-hez (olvassa). Ennélfogva a Liptó 
megye főispánja indítványához járulok.

B. Orczy Lörinez: A törvényhozó test feladatai közé 
az is tartozik: hogy a mennyire lehet az idővel is gazdál
kodjék. Éhből kiindulva azt tartom : hogy ha bevárjuk azt,
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míg a tek. KK. és RE. a' büntető-törvénykönyv 2-ik részét 
is átküldik, és azt csak együttvéve, midőn az egészszel készen 
vagyunk, kívánjuk átküldeni a RR.-nek, sok idő fog el
veszni; mert például, ha azon munkálatot, melyet itt a 
KK. és RR. a magánrendszerre alapították, a mélt. Főren
dek helyeselni nem fogják: hiúban dolgozunk a másik ket
tőben, miután annak ezzel szoros összefüggése van; s így 
épen az időnek megkimélése végett arra szavazok: hogy a 
liptói főispán úrnak indítványa fogadtassék el.

If}, gr. Zichy Ferencz: Fölteszem azon kérdést, ha 
váljon mit foglal magában egyebet a büntető-törvénykönyv 
1-ső része mint a z t: hogy a bűntettekről és büntetésekről 
javaslat tétessék ? Már ha a bűntettekről és büntetésekrőli 
gondoskodást az 1-ső rész magában foglalja, magában foglalja 
azt is : hogy mennyiben és mikép történjék a büntetés s így 
a 3-ik részszel, mely a börtönökkel foglalatoskodik, oly kap
csolatban van, hogy mindenekelőtt el kell határozni: hogy 
váljon mily börtönrendszert kelljen elfogadni, hogy később 
a büntetéseket el lehessen határozni ? — Báró Eötvös József 
azon előadását — noha elismerem, hogy tudományával nem 
mérkőzhetem — fel nem foghatom, miszerint azt mondá: 
hogy nem kell egyebet tenni, hanem csak más scálát kidol
gozni, mi egy fél órai munkának feladata -  mert úgy hiszem, 
más büntetések neméről is lesz szükség gondoskodni; mert 
ha a magánrendszer nem lesz elfogadva, bizonyosan a bün
tetések tisztán sikeres változás nélkül nem lesznek a külön
böző kihágásokhoz képest eszközölhetők. — Továbbá azt 
is haliám előhozatni, hogy ezen 3 rész oly összeköttetésben 
van, hogy egyiket a másik nélkül megvizsgálni s a tek. 
RR.-hez átküldeni lehetetlen volna; ezt sem foghatom fel, 
sőt ennek ellenkezőjét s megczáfolását magában az 1840: 
5-ik tv.-czikkbeu — mely az országos választmányt a büntető 
munkálat kidolgozásával megbízza — látom, midőn t. i. 
az 5-ik t.-cz. az országos választmánynak különösen köteles
ségévé tette a büntető-törvénykönyvet javaslatba hozni, s 
egyszersmind a fogházak javításáról gondoskodni; s így 
midőn a törvény ezt tette kötelességévé az országos választ-

29*
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m ám nak: ez eljárás elhatározásának kevésbbé látta szüksé
gét, valamint szinte a bírói eljárás iránt intézkedni, — s 
így az 5-ik t.-cz. is nem látván szükségesnek a bírói eljá
rásról gondoskodni, ez által is kiviláglik az : bogy ezen 3 
rész egymással oly szoros összeköttetésben nincsen: hogy 
egyiket a másika nélkül javaslatba hozni nem lehetett volna.

Gr. Telely László: Nem akarok e tárgynak bővebb 
fejtegetésébe ereszkedni, mert az már meg van világítva, 
csupán némely általános nézeteimet kívánom röviden előadni. 
Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy én azt a kérdést, 
váljon egy criminalis codex kidolgozását a múlt országgyű
lésnek ezen országgyűlésre maradt legüdvösb hagyományá
nak lehessen-e és kelljen-e tekinteni, még most így előlegestül 
elhatározni nem tudnám, hanem csak akkor fogom meg
mondhatni ez iránti véleményemet, mikor tudni fogom, ezen 
országgyűlés mit állapítand meg a bírói eljárásra nézve. 
Azt tartom, hogy a börtönrendszer kétség kívül összekötte
tésben van a codexszel, mert némely nemére a büntetések
nek mit kelljen határoznunk: az egyenesen attól függ, hogy 
miféle börtönrendszer fogadtatik e l; de még sokkal szoro
sabb összeköttetésben van a bírói eljárás a büntető-törvény
könyvvel, mert ez alapja az egésznek, melytől függ egyálta
lában az : kelljen-e büntető-törvénykönyvet kívánnunk, vagy 
sem ? Mi az, a mit ez által elérni akarunk: nemde egy 
helyesebb rend és tökéletesebb rendszer behozatala, mint mi 
eddig divatozott honunkban. Ez magában véve helyes, üdvös 
czél. de gondolom, rendet és rendszert is nem minden áron 
óhajtunk vásárolni, s oly rendet, melyből szolgaság követ
kezik, kívánatosnak nem találhatunk. Kérdem: mire való 
a büntető-törvénykönyv? - arra: hogy a statust védje min
dennemű ellenei ellen és biztosságba helyeztesse; — de míg 
az eljárás megállapítva nem lesz s nem fogjuk tudni, e rész
ben miféle elveket alapítand meg a törvényhozás, mindaddig 
nem fogjuk tudni, a büntető-törvénykönyv valóban csak a 
status és annak minden egyes polgárai védelmére lesz-e 
behozva, vagy talán csak arra fog szolgálni, hogy a kor
mányt és politikai rendszerét oltalmazza, annak és pártjának
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erőt és iivomatékot szerezzen s az övével ellenkező politikai 
véleményűeket sújtsa; részemről csalt lia ez iránt tisztában 
leszek, akkor fogom megmondhatni, akarok-e egyáltalában 
büntető-törvény könyvet vagy sem ?— Különben is, ha időt 
nem akarunk veszteni, azon rendet kell követnünk tárgya
lásunk ban. melyet gr. Teleky Domokos javaslóit, mert akkor 
bizonyára nem lesz szükséges már elvégzett tárgyakra vissza- 
mennünk s a már elhatározottat ismét tanácskozás tárgyává 
tennünk, mi. ha az eljárást utoljára hagynék, elkerülhetet
len lenne; mindezeknél fogva én azt- az indítványt egész 
kiterjedésében pártolom, de ha attól a többség elütne, át
mennek gr. De La Motte indítványára; mert tulajdonképen 
nem nagy különbséget teszen, akármily renddel veszszük 
föl a jelen tárgyat, ha egyszer elhatároztuk, hogy ezen mun
kálatnak egyes részeit külön a tek. RR.-hez átküldeni nem 
fogjuk, hanem összesen küldjük nekik vissza mind a három 
részt majd akkor, midőn azokra nézve köztünk a teljes meg
állapodás megtörtént. Ehhez még csak azt teszem: hogyha 
majd a büntető-törvénykönyv kerülend az eljárás előtt ta
nácskozás alá, akkor én minden elvet, melyet elismerendek, 
minden jogot, melyhez szavazatommal járulandok, csak föl
tételesen ismerendem és fogadandom el, s csak azon esetre 
t. i., ha az eljárás az én nézeteim szerint fog elhalároztatni, 
mi ha meg nem történnék, az egész büntető-törvénykönyvet 
újból fognám kérdés alá hozni igyekezni. Szükségesnek talá
lom tehát, hogy ugyanezt kijelentsék mindazok, kik velem 
egy vélekedésben vágynak, különben könnyen megtörténhet
nék. hogy azon rendszer által, mely által a status javát 
akarnék előmozdítani, alkotmányos szabadságunknak sírját 
ásnók meg. (A jobb oldalon levők fölállás által pártolásukat 
jelentik ki.)

Sztankovits János, győri megyés püspök: Mit a bün
tető-eljárásról és annak függetlenségéről hallottam, abban 
én egészen egy értelemben vagyok azon mélt. urakkal, kik 
annak pártját fogták, főkép pedig m. báró Eötvös József 
úrral, ki azon kívánságát mondotta ki, hogy a bírónak mind 
fölülről, mind alulról függetlennek kell lenni: ebben én égé-
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szén megegyezem, mert ez oly elv, a mely bizonyosan mind
nyájunknál egyformán áll, s meggyőződésem az. hogy mind
nyájan egyformán kívánjuk. Hogyha a mostani kérdést jól 
fölfogtam, az csak egyszerűen abban á ll: hogy az 1-ső vagy 
3-ik részt vegyiik-e előbb tanácskozás alá ? Az első rész a 
bűnről és az ehhez alkalmaztató büntetésről szól; a 3-ik 
rész pedig a büntetésnek mivoltát foglalja magában. Ha az 
1-ső részt nézzük, tehát a börtön azon büntetés, mely a 
legnagyobb bűnre is hozattathatik; tehát a 3-ik rész a bün
tetésnek azon neméről szól, mely a bűnre hozatik. Már, 
mélt. Fő-RR., hogyha ez nincsen valóságosan elhatározva, 
hogyha oly kérdés adja magát elő: váljon azon büntetésnek 
neme kivihető-e vagy nem, vagy hogy kiviliető-e egészen — 
vagy talán égy részben kivihető: akkor én valóban azon 
meggyőződésben vagyok, hogy ezen kérdést, t. i. mennyiben 
kivihető ezen büntetés neme minálunk, előbb kell pertractatio 
alá vennünk, hogy azután minden egyes kihágásra és bűnre 
a hozzá illő büntetést kimondhassuk; ugyanazért a termé
szeti rendnek tekintetéből a liptói főispánnal szavazok.

Gr. Andrássy Károly: Hazánknak mindig az volt fő 
betegsége, hogy a jó törvények mellett is az eljárásban 
gyakran elhibáztatott a dolog; hogy tehát itt is ezen régi 
hibába ne essünk mivel nálunk a bírák úgy is önkényhez 
szoktak és az új codex úgy van intézve, hogy az önkénynek 
nagy hely marad — majdnem elkerülhetetlen az eljárásróli 
javaslatot bevárni s a többibe csak azután ereszkedni; azért 
gr. De La Motte Károly úr ő mlga indítványát pártolom.

Gr. De la Motte Károly: Engedelmet kérek, hogy 
másodszor szólalok föl, de úgy látom, hogy némelyek indít
ványomat tovább értik, mint én kívántam és értettem; t. i. 
azt veszem észre, hogy mindenesetre az kívántatik, hogy 
mind a három része a törvénykönyvnek inomisse tárgyalás 
alá vétessék. Én nem akarom a tek. KK, és RR. indítvá
nyát elvenni, ha pedig ez szorosan megtartatnék, az az ini- 
tiativába bevágna; mert, teszem föl, vennénk a codexet és 
megegyeznénk a tek. KK. és RR.-el, s fölvennők később a
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börtönrendszert s itt, mivel már elv forog fenn, azt mon
danék a magánrendszert inpracticabilisnak tartjuk, az első
nek is változást kell szenvednie; ennélfogva csak oda kell 
terjeszteni indítványomat: hogy ne küldjünk által egy részt 
is a tek. KK. és RR.-hez, mielőtt az egészet föl nem vettük; 
de ha mi észreveszsztik azt, hogy kivihetlen a 2-ik rész és 
e miatt az elsőnek is változást kell szenvednie: akkor szük
ségtelen volna a harmadik részt fölvenni s akkor elégséges
nek tartanám a tek. KK. és BK.-nek azon nehézségeket 
előterjeszteni, melyek a magánrendszerből származnak, s őket 
fölszólítani, hogy azokat fontolóra vévén, változtatásokat 
terjeszszenek elő. Ennyi lenne indítványom és így voksolok 
Liptó megye főispánja javaslatára. Ha gyakorlatilag veszsziik 
a dolgot, a legnagyobb akadály forog fenn abban, hogy 
annyi tehetségünk nincsen — mint fentebb mondám — hogy 
magánrendszert állíthassunk föl és annyi börtönöket épít
hessünk ; ez csak próba volna s azért czélszerűnek látnám, 
hogy részletenkint ne küldjük ezen munkálatokat által a 
tek. KK. és KR.-hez; — ne vitatkozzunk tehát arról, hol 
kezdjük a munkát, hanem kezdjük azt ott, hol a legnagyobb 
akadályt látjuk, t. i. a büntető-rendszernél; mert ha látjuk 
a kivihetlenséget, visszaküldjük a tek. KK. és RK.-nek, 
előadván nehézségeinket, s természetes dolog lévén, hogy a 
KK. és KR. kezdeményi joguk mellett más rendszerről fog
nak gondoskodni; — csak ezt kívántam megmagyarázni.

Gr. Andrássy György, Sáros megye főispánja: Ha 
mind a három része a codexnek előttünk lenne, azon szem
pontból indulnék ki, hogy előre azon elvben kell megegyezni, 
mely az egész munkának irányt ad ; de miután a codexnek 
csak két része van előttünk s a harmadik ép az, mely az 
elvet magában foglalja: azt hiszem, hogy a büntető-törvény
könyv harmadik része olyan lesz, mely lényeges változást 
szenvedni nem fog, mint a két első rész; s így én Liptó 
megye főispánja ő mlgának indítványát pártolom. — Előbb 
hallottam azt említtetni némely nagyságos urak á lta l: mi
szerint föltartóztatni kívánják a dolgot azon nézetből, mi
szerint meglehet, hogy innen szolgaság is következik; én
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reményiem, hogy a m. Fő-RR. a t. KK. és RE.-el minden
esetre jobb codexet és eljárást fognak alkotni az eddiginél, 
s ka az eddigiből szolgaság nem következett, úgy hiszem, az 
újonan megállapítandó törvényekből sem fog következni.

B. Majtlirnyi Antal, liptómecjyci fii-ispán : Beám nézve 
a tekintélyeknek ideje már régen lejárt, és így engemet az, 
hogy a tek. KK. és EB. is indítványom czélszerűsége iránt 
izenetükben mint azt a munkácsi püspök is előadta 
nyilatkoztak, semmire sem határozván, indítványom támo
gatásául ezt elő sem hoztam; de megvallom, hogy miután 
indítványom a tek. KK. és KE. nézeteivel is megegyezett, 
reménylettem: hogy az elfogadásra talál épen azoknál, kik 
eddig a tek. KK. és RE. nézetei iránt folytonos rokon- 
szenvvel viseltettek, és a kik most indítványomat ellenzik: 
a mi egy oly ú j jelenet, a mely bizonyos tekinteteknél fogva 
igen örvendetes! B. Eötvös József azért kívánja a bírói 
eljárást mindenekelőtt fölvétetni, mert csak így gondolja 
utolérhetni a z t: hogy mind fölülről, mind alulról független 
bírák jussanak az itélőszékekliez. Ha a bíráknak függését 
a biró azoknak irányában, a kiktől a nevezés, vagy válasz
tás eredhet, keresi, miután a biró a légből le nem esketik, 
és vagy kir. kinevezés, vagy a nép választása után lehet 
csak biró: a kirónak e szerint vagy a kormánytól, vagy a 
választó néptől fügni kell: és megvallom, óhajtanám, ha
báré Eötvös megtanítana azon mesterségre, mikép lehetne 
ily formán független bírákra szert tenni?-— Részemről én 
egyébiránt azt tartom, hogy a bírói függés vagy független
ség a léleknek sajátja, és azt. a ki függetlenségét szivében 
nem hordja: nem csak a kir. kinevezés, de a nép választása 
is — a melyben szinte sok függési elemek fejlődhetnek ki -  
sőt maguk a perlekedő felek is függésbe tehetik, kivált 
visszaemlékezve arra, a mit a báró a múlt országgyűlésen 
mondott, t. i. »sunt qui numulos et villulas plusquam rem- 
publicam curant«. Gróf Teleky László úr azon esetre, ha 
a bírói eljárásban az általa szükségesnek talált biztosíté
kokat utói nem érheti, a büntető-t-örvénykönyvet vizsgálat 
alá sem akarná venni; én pedig felteszem am . gróf közön-
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ségesen elismert tiszta liazaíiságáról és lelkületéről: liogy 
még azon szomorú esetben is, ha a büntető-eljárásra nézve 
eredményhez nem juthatnánk, a büntető-törvénykönyvnek 
tárgyalását nem kívánná elmellőzni; mert ámbár én magam 
is a bírói eljárásnak szerencsés feloldásában a nemzeti sza
badságra nézve nagy garantiát találok, miután mégis a 
büntető-törvénykönyvnek megállapítása által az eddig gya
korlott és oly nyomasztó bírói önkény törvényesen korlátoz- 
tatik : a büntető-törvénykönyvnek megvizsgálását még akkor 
is, ha a birói eljárás bármely balesetnél fogva elmaradna, 
fölötte kívánatosnak tartom. Egyébiránt a birói eljárásnak 
tárgyalása nem is tőlünk függ, mert teszem azt, ha a tek. 
KK. és RE. bölcsesége akkép határozna fölöttünk, miszerint 
a birói eljárásról szóló részt hozzánk addig át nem küldené, 
a míg a már átküldött börtönrendszer és büntető-törvény
könyvről szóló részeken keresztül nem esünk: csakugyan 
kénytelenek volnánk ezekbe bocsátkozni, és így ezúttal csak 
az előttünk fekvő két munka között lehetvén a választás, 
én — mint már mondám — a börtönrendszernek adom az 
elsőséget.

B. Eötvös József: Gróf Zichy Eerencz úr felidézte 
az 1840: 5. tv.-czikket, melylyel a büntető-törvénykönyv ki
dolgozására egy országos választmány küldetett ki, melynek 
én is szerencsés voltam tagja lehetni; és azt állítá a m. 
gróf, hogy ezen törvény csak a büntetőtörvény és a fog
házak javítását czélozá; és indokul felhozta a törvényt 
arra: hogy itt az eljárás oly fontosnak nem tarta thatik, 
mint a másik két rész (gr. Zichy: »nem«). Én legalább 
úgy értettem előadását, és ép azért, mert a m. úr a törvényt 
nem értette így, a m. úr a törvényt nem használhatta volna 
indokul annak megmutatására: hogy itt a büntető-törvény
könyvbe, vagy a börtönrendszerbe ereszkedjünk. Ha ez ál
lana : akkor az országos választmány — melynek tagja vol
tam — oly javaslatot tett volna, mit a törvény reá nem 
bízott, ezt pedig én magamra nem vehetem ; s miután annak 
tagja voltam, és annak nem mondottam ellene a választ
mányban, kénytelen vagyok megjegyzést tenni. A törvényben
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egyszerűen ez á ll: (olvassa a törvényt). Az országos választ
mány azt hitte, hogy ezen szó »tökéletesítésére« nem csak 
büntető-törvénykönyvet, hanem jó és czélszerű büntető el
járást is kiván; — és midőn a törvénynek ezen szavára 
hivatkozom, azt hiszem: hogy a törvénynek ezen szavában 
épen ügy foglaltatik a büntető-eljárás, mint a börtönrend
szer; és így ezen törvényt argumentumul használni egyál
talában nem lehet. Beszédem folyamán azt monda: hogy 
oly bírókat bírjunk Magyarországban, kik mind felülről, 
mind alulról függetlenek; — s megvallom, nem gondoltam, 
hogy előadásom ellen, és annak épen ezen része ellen, akár- 
mily nehézség fogna tétetni. Mondatott, hogy a bírák nem 
fognak leesni az égből, - nem fognak más országok köréből 
közinkbe jutni, hanem hogy függni fognak vagy felsőbb 
kinevezéstől, vagy a nép választásától. Ez tökéletesen á ll; 
de nem a felsőbb kinevezésben, nem a nép általi választás
ban fekszik a bíráknak függése. A biró független lehet, ha 
felsőbb hatalom által neveztetik ki. — független lehet, ha 
választatik; de a bírónak függetlensége a választásnak 
vagy kinevezésnek módjától függ; ha a biró — mint, hála 
Istennek, nálunk ez a legnagyobb bírói hivatalokra nézve 
létezik — lígy neveztetik ki, miszerint el nem küldethetik 
azért, hogy a felsőbb hatalomnak kellemetlenséget okozott, 
— ezen biró ha bár felsőbb hatalom által van kine
vezve — tökéletesen független lehet; — vagy másrészről, 
ha a biró a nép által választatik — de nem korteskedés 
által és nem úgy, hogy mindennap ismét hivatalát elveszít
hesse — ezen biró választott lesz, és azért mégis független 
lehet, ez tehát ellenem nem indok: mert az eljárás kimondja 
a bírák választásának és kinevezésének módját, mi által a 
bírónak függetlensége biztosíttatik; - és miután bizonyos
a z : hogy a bírónak függésétől vagy függetlenségétől igen 
sok függ, arra nézve, hogy mily hatalmat akarunk a bírónak 
adni: bizonyosan igen sok függ a büntető-eljárásnak elha
tározásától. Gróf Teleky László nem azt mondá — én leg
alább nem úgy magyarázom előadását — miszerint ha az 
eljárás nem úgy dőlne el, mint kívánná, egyáltalában bün
tető-törvénykönyvet nem akarna. Én nem hiszem, hogy gróf
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Teleky László úr maga szavainak ('zen értelmet ad ta ; mert 
a m. űr csak azt mondá: miszerint ha a bírói eljárás nem 
úgy intéztetik el, mint azt. a ndgos úr kívánja: a m. úr 
a bírónak annyi hatalmat kezeibe adni nem akar, mint a 
mennyi ezen büntető-törvénykönyvben kezébe adatik; és erre 
nézve tökéletesen osztom véleményét, s meg vagyok győződve, 
hogy a m. úr azon esetre, példáúl a maximum és minimumra 
nézve, tökéletesen meg fogja változtatni meggyőződését.

Nádor ö cs. hír. föherczegsége: Szükségesnek tartom 
némely megjegyzést tenni. A tanácskozás kezdetén a mélt. 
Fő.-ER. közűi többen elismervén azt: hogy a tek. E K . és 
EB. által a büntető-törvénykönyvnek 2-ik része nincsen tár
gyalva, s azt kívánták: hogy a többi két résznek felvétele 
halasztassék el akkorra, midőn a tek. KK. és R R .' a 2-ik 
részre nézve munkálataikat általküldik; részint az is mon
datott, hogyha a már átküldött munkálat tárgyalásába 
ereszkednek is a méltóságos Fő-RR., legalább munkálatai
kat ne közöljék a tek. KK. és RB.-kel addig, míg az egész 
munkálatot — azaz annak mind a három részét — be 
nem végezték; és mind a mellett, hogy ez több előttem 
szőlők által elismertetett a mostani tanácskozás alkalmával, 
már a 2-ik résznek taglalásához fognak, mert többen a 
bírák függetlenségéről és oly tárgyakról szólották, melyek 
a büntető-törvénykönyv 2-ik részéhez tartoznak. Ügy vélem 
tehát, hogy ezekről még most szólani időelőtti, miután nem 
tudjuk, hogy a tek. KK. és BR. mit fognak e részben 
élőnkbe terjeszteni; ne térjünk el tehát a tanácskozás alá 
kitűzött tárgyaktól, és ne előzzük meg a tek. KK. és BB. 
előterjesztését.

Gr. Teleky Domokos:: Az mondatott itt, miszerint ma
gamat úgy fejeztem volna ki, hogy minden nemzetek, kik 
büntető-törvénykönyvet alkottak, a büntető-eljárást alapí
tották meg először. Én itt semmi időszaki sorozatot nem 
mondottam, csak azt állítottam, hogy minden alkotmányos 
nemzetek, midőn büntető-törvénykönyveiket alkották, a bün
tető-törvénykönyv tökéletlenségét az által pótolták ki, mi-
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szerint a bírói hatalmat úgy alakították, hogy az a nemzet 
bizodalmának és alkotmányos szellemének megfeleljen. De 
valósággal, hogy ha a tárgy történelmi kifejlését tekintjük, 
bizonyosan még sokkal fontosabb erősségeket találunk állí
tásomra. "Ugyanis azon egyetlen honban, hol a bírói hatalom 
minden felekezetek által egyformán respectáltatik, azon irigy- 
lésreméltó országnak büntető-eljárása századokon keresztül 
létezik és alkotmányos oszloppá alakult; s midőn azon időtől 
fogva a büntető-törvényekben történtek változások, az eljárás 
mint rendületlen alkotmányos szobor áll ott és a nemzetet 
oly biztosan védi, mint alkotmányos intézvényeinek bár
melyike, például: repraesentativ rendszer stb. Azon nemze
tek, s továbbá kik a codiűcatio útjára mentek és büntető 
törvényeiket egyszerre alkották, bizonyosan mindazon nem
zetek állításomat igazolják, midőn átlátva, hogy a törvény- 
hozás nem képes az egyes eseteket kimeríteni, az eljárásban 
kerestek biztosítékot. Mondatott továbbá, hogy én a code 
de Napoleons-t úgy állítottam volna föl. mint mintáját a 
büntető-törvénykönyvnek. Ezt nem tettem : én csak például 
hoztam föl azt, hogy a minimum és maximum közt a szónak 
mindig szabad kör van engedve azon codexben is, mely 
műipar idejében igen szép szüleménye volt egy uralkodó 
roppant eszének és vasakaratának. Mondatott továbbá, mikép 
az országos választmány a. tárgy fölvételében azon utat 
követte, miszerint a börtönrendszert alapította meg előbb. 
Ez tudomásom szerint nem így á l l ; az országos választmány 
ugyanis, mielőtt a tárgynak tárgyalásába ereszkedett volna, 
általános elveket alapított meg. Ezen általános elvek közt 
voltak a börtönrendszer és eljárás fő elvei is. Tehát az 
eljárás iránt is a fő elvek ki voltak mondva akkor, midőn 
az országos választmány a dolog részleteire ment át. Egy 
tisztelt kir. hivatalos úr azt mondá, hogy elvemet, miszerint 
elvekből kívánok kiindulni, nem pártolja. Az nem az én 
elvem, hanem az örök logicának elve, melynek zsarnokságát 
kénytelenek vagyunk mindnyájan elismerni, hogy t. i. az 
általánosságból menjünk a részletekre át. Én magam is 
inkább gyönyörködném oly építőmesteren, ki legelőször a 
háznak gombját tudja föltenni és azután alá építeni a házat,

46U
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s csakugyan dicsérném annak sajátságos eszét, ki ily építés
módot találna föl, mely még eddig nem létezett; még most 
az eddig létezd építészeti törvények szerint kell építenünk 
s e tárgyban is azon rendszert követnünk.

Ezek hozatván föl indítványom ellen, egyébiránt mind
nyájan az ellene szólók közül is elismerték a tárgy részletei 
között fenforgó összefüggést, el azt, hogy talán a tárgynak 
nem a leglényegtelenebb húrja pendíttetett meg. Ha ez úgy 
van, azt hiszem, hogy mindazon indokok, melyek az idő 
szempontjából hozattak elő, melleslegesek; mert ha áll, hogy 
a dolog czélszerűsége kívánja, miszerint a büntető-eljárásból 
induljunk ki, akkor ezen lényeges elvnek föl kell áldozni az 
idő szempontot. Én azonban úgy hiszem, hogy ezen szempont 
is állításom mellett áll, mert ha általános elvekből indulva 
ki, átmegyünk a részletekre, akkor egy rendszeres egészet 
fogunk alkotni és regrediálni nem leszünk kénytelenek, mi 
különben sok időt fog elvenni.

Ezeknél fogva tehát indítványom ezélszerűségét most 
is állítom s állítom azt, hogy időt sem vesztünk vele; de 
mindamellett is hajlok gróf l)e La Motte úr véleményére, 
miután gr. Teleky László véleménye szerint csakugyan egyre 
megy ki, ha abban állapodunk meg, hogy egy egész mun
kálatot küldjünk a KK. és RR.-nek és akkor akár a bün
tető-rendszert, akár a másikat vehetjük föl előbb, csakhogy 
a munkálatokat csak akkor küldjük át a KK. és RR.-hez, a 
midőn az egészet bevégeztük. E kívánat olyan, melyet a 
többségnek el kell fogadni, ha következetes akar lenni, 
melytől a többség a kisebbséget nem zárhatja el, mivel 
ellenkezőleg a kisebbségnek meggyőződése csonkíttatnék, — 
mert ha azt mondjuk, hogy ezen tárgyhoz addig egész mér
tékben hozzá nem szólhatunk, míg annak bizonyosságát nem 
látjuk: ha a többség mégis arra kényszerít, hogy mégis 
bemenjünk a tárgy végképeni tárgyalásába, lelkiismeretünket 
erőltetendi. Annálfogva az, hogy a mélt. Kő-RR. az egészet 
vegyék föl és tárgyalják s úgy küldjék azt a KK. és RR.- 
liez, oly kérdés, melyet el nem fogadni nem lehet s melyre 
nézve egy kisebbséget is kénytelen a többség megkímélni. 
Csodálkozásomat vagyok kénytelen kifejezni azon, hogy a



FŐRENDI ÜLÉSEK.

KK. és 4114. ezen igen fontos tárgyat diribben-darabban 
küldötték át; egy pár órai tanácskozás tisztán megmutatta, 
a tárgyak közt minő lényeges összefüggés van. Mi ha így 
van. nem kell félnünk attól, hogy a KK. és RR.-nél czél- 
szerübben lépjünk föl s ezen szép pálya dicsőségétől irtózni 
nincs miért. Ennélfogva mondjuk ki tisztán, miszerint ezen 
tárgyak közt egybefüggést látván, azokat in concreto fogjuk 
átküldeni a KK. és RR.-hez.

Mondatott továbbá itt, hogy birói függetlenség nem 
létez. Nagy szó volt ez, nagyméltóságú Fő-RR., főleg akkor, 
a midőn egy büntető-törvénykönyv alkotásához fogunk! Mert 
jaj azon országnak, hol birói függetlenség nem létez, és jaj 
nekünk, ha nem vagyunk képesek független bíróságot állí
tani föl! Nem csupán az emberek fejében létez az, de van 
ország, hol a legnagyobb rendetlenségek és zavarok közt a 
birói hatalom függetlenül és minden felektől respectálva 
létez s bizonyosan azon ország boldogságának egyik legfőbb 
és leglényegesebb tényezője ez. Azon országban a birói 
hatalom eljárása nem zsarnokság és kínzás alakjában tűnik 
elő, hanem mint a nemzet erkölcsére jótékonyan ható intéz
mény, mely nem csak a bűnöst sújtja, hanem a polgárokban 
maga iránt bizodalmát, a rend és törvény iránt tiszteletet 
gerjeszt. Mondatott továbbá ugyanazon igen tisztelt főispán 
úr által, ki azon személyek egyike, kiket e teremben igen 
tisztelek, miszerint ha az eljárás nem alkottatik is úgy. mint 
óhajtaná, mégis nem kívánná koczkáztatni a törvénykönyvet 
és annak létrejöttét óhajtaná. Részemről pártolom abban 
tisztelt barátom b. Eötvös József vélekedését, miszerint azon 
mértékben, mint a büntető hatalom több vagy kisebb biz
tosítást fog nyújtani az alkotmánynak és a törvény szeplő
telen fentartásának, kíván ennek több vagy kisebb hatalmat 
adni; de részemről tudom a dolognak oly lehetségét is el
képzelni, miszerint oly eljárás fog alakíttatni, melyet, mint
sem elfogadjuk, inkább mindenről lemondani kész vagyok. 
Ellensége vagyok én a törvénytelenségnek és rendetlenség
nek, a zsarnokságot sem alulról, sem fölülről nem óhajtóm: 
de minden zsarnokságok közt a legrosszabb, legveszélyesebb
nek a törvényszinű zsarnokságot tartom, és midőn a zsar-
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nokság a törvény köpönyege alá rejtezik. — Gróf De La 
Motte Károly vélekedését elfogadom azon esetben, hogyha 
előre kimondatik, miszerint a mélt. Fő-KR. addig, míg a 
KK. és RR. a hűn tető-törvény könyvi munkálatot in concreto 
át nem küldik, annak egy részét különszakasztva vissza
küldeni nem fogják.

Még csak egvet, mit elfelejték, kívánok említeni. - 
Mondatott, hogy a biró, a szerint, mint a nemzettől vagy 
fejedelemtől választatik: függ egyiktől vagy másiktól — s 
így egy esetben sem független. Igen helyesen jegyeztetett 
meg erre, hogy a függetlenség nem a választótól, hanem a 
választás módjától függ, mihez még azt kívánom tenni: hogy 
czélszerű eljárásnak egyik fő feladata a bírói függetlenségnek 
biztosítása. Igen szomorú lenne, ha azért, hogy a felülrőli 
zsarnokságot kerüljük, okvetlen a néptömeg zsarnokságába 
kellene esnünk ; nem fog ez történni, ha a büntető hatalmat 
a nemzet oly osztályára alapítjuk, mely mind anyagi, mind 
erkölcsi helyzeténél fogva független lévén, egyszersmind szá
mosabb is lesz, mintsem akár fölülrőli, akár alulróli meg
vesztegetésnek könnyen alája lenne vetve.

Nádor ö cs. i\ fensége: Ismét kénytelen vagyok fel
szólítani a m. Fő-RR.-et, hogy a dolog mellett maradjanak: 
azok, miket az előttem szólott gróf valóban igen bölcsen 
felhozott, a második részhez tartoznak, t. i. azon kérdéshez, 
hogy mikép szabályozandók az itélőszék és a bírói eljárás ? — 
Ha mindenki a m. Fő-RR. közül a tárgyalás alatt lévő 
feladaton túlmegy, és előre kimondja értelmét a még csak 
ezután tanácskozás alá kerülendő tárgyra nézve: nem lesz 
vége tanácskozásainknak; és miután főként ez országgyűlésen 
bejött azon szokás, melyre nézve már más alkalommal is 
megjegyzést tettem, hogy a szónokok sokaknak, néha min
denkinek, véleményét akarják czáfolni, ennek természetes 
következése az : hogy ebből oly czáfolás következik, minél 
fogva lehetetlen az elnöknek a tanácskozás rendét fentar- 
tani, — ezen kivűl pedig annyi időnk nem lesz: hogy az 
országgyűlésnek törvényes ideje alatt tárgyainkat bevégez
hessük, hanem örökös országgyűlésnek kellene lenni.
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Gr. Keglevich János, főpohárnok-mester: Cs. kir. Fen
séged által kitűzött ösvényen szorosan maradván, azon elő- 
leges kérdéshez kívánok csak szólani, hogy az első résznek, 
t. i. a büntető-törvénynek-e, vagy a 3-iknak, vagyis a börtön- 
rendszernek adjunk elsőbbséget? Én azt gondolom: hogy 
biztosabban el nem járhatunk ezen érdekes tárgyban, mint 
úgy, ha a börtönrendszerrel kezdjük meg a munkálatot, 
miután a codex a börtönrendszerre, mintegy talpkőre, van 
alapítva: és így csak idővesztegetés volna, ha a codexszel 
kezdenénk munkálódásainkat — és utoljára kisülne, hogy 
ezen magánrendszer ki nem vihető, mert ekkor ismét a 
codexbe nagy változásokat kellene tenni. Ezen szempontból 
indulva ki. azon jeles országos választmánynak, mely az e 
részbeni munkálatát elkészítette, ha nyomdokát követem: 
úgy hiszem, hogy nem hibázom, és azért a börtönrendszer
nek elsőbbséget kell adni.

Ifj. gr. Zichy Ferenc;?: B. Eötvös József úr beszé
demből azt kívánja következtetni, mintha az országos válasz- 
mányt azzal akartam volna vádolni: hogy hatása körén túl 
ment. Ezt nem állítottam és szavaimból ezen következést 
vonni lehetetlenség. Az állíttatván, hogy a büntető-törvény
könyv, vagyis országos választmányi javaslatnak három részei 
egymás közt oly szoros összeköttetésben vágynak, hogy egyi
két a másik nélkül tárgyalás alá vonni nem lehet. — vagy 
máskép, hogy mielőtt mind a három rész tárgyalás alá 
vétetnék, egyiket a másik nélkül a tek. KK. és BK.-nek 
átküldeni tiszta lehetetlenség. Ennek megczáíolására hivat
koztam az 1840: 5-ik t.-cz. rendeletére, mely — egyenesen 
és világosan csupán a büntető-törvényekről és a fogházak 
javításáról szól; és ezt annak bebizonyítására hoztam fel, 
hogy a büntető-törvények három részei egymással nincsenek 
oly szoros összeköttetésben, hogy egyiket a másika nélkül 
tanácskozás alá bocsátani nem lehetne. Erre ő mlga azt 
válaszolta: hogy az 5-ik t.-cz. világosan hivatkozik az 1827-ik 
országos rendszeres munkálatra, — és a mennyire ebben a 
bírói eljárás is foglaltatik, implicite meg lett volna hagyva 
az országos választmánynak a 2-ik részre nézve is javaslatot
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tenni. Erre nézve azt vélem : hogy valamint más tárgyakban, 
ágy e tárgyban is az 1827-ik országgyűlési országos választ
mánynak javaslata zsinórmértékül nem szolgálhatja jelen 
esetben: mert az csak javaslat volt, mely törvény erejével 
nem b ir ; — szolgálhatott ugyan az 1827-ki munkálat a 
mostani országos választmánynak anyagul, de nem zsinór- 
mértékül ; melynek zsinórmértékéül egyedül az 5-ik t.-cz. 
szolgálhatott, mely a büntető'-törvény ékről és fogházakról 
rendelkezik; és így azt hiszem: hogy ő mlga előadása által 
állításom megczáfolva nincsen.

Gr. Teléky László: "Nem akarok hosszasan szólani, 
kivált miután gr. Teleky Domokos mind előadta, mi még 
kifejtendő volt; csak annyiban szólalok fel, a mennyiben 
feleletre felliíva érzem magam. Liptó megye t. főispánja 
kedélyemre s lelkületemre hivatkozott, és azt mondotta: 
miként nem teheti fel kedélyemről s lelkületemről azt, hogy 
én az eljárástól függeszteném fel az t: akarok-e büntető
törvénykönyvet vagy nem ? — Igen is, én azt mondottam: 
hogy rósz eljárás mellett én nem akarok büntető-törvény
könyvet ; mert — nézetem szerint — akármily jó legyen ma
gában véve a büntető-törvénykönyv, ha az eljárás rósz, vagy 
hiányos, az egészből nem egyéb, mint csak positiv rósz 
következnék a hazára. Ezt most is mondám és állítom; és 
már most én hivatkozom a m. főispán úrnak kedélyére és 
lelkületére, s kérdem: akar-e a m. űr büntető-törvényköny
vet az alkotmány rovására behozni ? — és kérdem az t: 
hogy miután mindazon bajok mellett, melyeket a mélt. úr 
említett, a haza annyi évekig fennállott, nem kivánja-e 
azoknak orvoslását inkább mostanról későbbre halasztani — 
mintsem azokat rögtön megszüntetni egy más olynemű új 
baj behozatala által, melyen nem fogunk azután segíteni 
többé, s mely által életerőnket és alkotmányos helyzetünket 
fognók veszélyeztetni? — Igenis, hivatkozom ő mltgának 
kedélyére és lelkületére, és kérdem: váljon akarja-e ezt? 
(b. Majthényi Antal: »nem!«). Én részemről ezt akarni 
oly bűnnek tekinteném, melyre méltán lehetne az egri érsek 
ő exciája által egykor használt kifejezését alkalmazni. Már

1 843-iki javaslatok. III. k. 30
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most áttérek gr. De La Motte Károly indítványára. Én ő 
m. indítványát, mielőtt azt kimagyarázta volna, igen nagyon 
pártoltam, mert azt gondoltam: hogy ő m. azon elvből 
indult ki, hogy ezen munkálatnak három része, t, i. a 
büntető-törvénykönyv, börtönrendszer és az eljárás egymás
sal oly szoros összeköttetésben áll, miszerint ezeket egymás
tól elválasztani nem lehet; de látom, csalatkoztam, mert ő 
mólt. indítványának most már nem ezen magyarázatot adta. 
0  mélt. ugyanis az elvet ismeri, de az elvből a szükségképeni 
következményt nem akarja kihúzni, s jóllehet most is szoros 
összeköttetésben látja a három részt egymással, mégis csupán 
csak kettőre, t. i. a büntető-törvénykönyvre és eljárásra 
nézve kíván ezen szoros összeköttetésre tekintettel lenni, az 
eljárásra nézve pedig nem. Én tehát elfogadom ő mélt. elvét 
úgy. mint azt ő mélt. fölállította, de egyszersmind annak 
minden következményeit hozzáteszem. Ennélfogva a mélt. lil
éivé, de nem indítványa szerint - melynek már most más 
magyarázatot adott — ha szükséges, magam teszem azon 
indítványt, hogy akármi móddal és renddel fogjuk is ezen 
munkálatnak három részeit elővenni, mindenesetre a 3-ik 
rész csak együtt küldethessék át a RR.-nek és bocsáttassák 
sanctio alá, — és fejezzük ki azt, hogy egyik vagy másik 
részt különvált tárgynak tekinteni és így confirmálni ne 
lehessen. Ily értelemben fogadom már most el ő méltóságá
nak elvét.

Nádor 8 cs. Jcir. fensége: Midőn az előttem szólott 
szólani kezdett, bevezetése következtében azt véltem, hogy 
csak azokra fog felelni, melyek fönnebbi beszédére megjegyez
tettek ; de ő mélt. nem maradt ezen ösvényen, hanem ismét 
újabbi czáfolatok által e m. tábla más tagjainak alkalmat 
adott új vitákra. Nein tagadom, hogy parliamentaris rend
hez tartozik, hogy mindenki tárgyhozi előadását, mennyire 
az mások által félreértetett, felvilágosíthatja — ezt tenni 
szabad; de hogy ríj alkalommal más ismét fölliívattassék 
újabbi vitatkozásra: azt már a tanácskozási renddel meg
egyeztetni nem tudom, — és a tanácskozásokat megzavarná 
és a kitűzött czéltól minket eltávolítana; ezért újra fölszólí-
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tom a mélt. Eő-RR.-et, miszerint szorosan a tárgy mellett 
maradnának.

Gr. Széchen Anted: Mindenekelőtt azon megjegyzé
seket illetőleg, melyeket gróf Teleky Domokos előadására 
tettem, miután egyébiránt parliamentáris szabálynak isme
rém, hogy semmi ne czáfoltassék, mi nem mondatott, ha 
akaratom ellen ezt tettem volna, magától értetődik, hogy 
azokat visszaveszem és hogy nem állván alapjok, czáfolatim 
sem állhatnak; követvén csász. királyi fenségének kívánságát 
felelgetésekbe nem ereszkedem, de némely észrevételt kény
telen vagyok gróf Teleky Domokos mostani előadására is 
tenni. O mlga azt mondá, hogy semmi veszélyesebbet nem 
ismer, mint törvényszinű zsarnokságot. Ezen elvnek helyes
ségét általában senki nem tagadhatja, de másrészről úgy 
hiszem, hogy a méltóságos gróf úr sem fogja tagadni, hogy 
nincsen veszedelmesebb, mint a törvény színébe burkolt sza
badság. Az ország nem azt várja tőlünk, hogy általános, 
tagadhatlan elveket alapítsunk meg egymás irányában, ha
nem hogy azon elveknek mikénti alkalmazását eszközöljük 
és az alkalmazás fogja eldönteni, üdvösen intézkedtünk-e 
vagy sem ?

Gróf Teleky László azon megjegyzést tette, hogy a 
büntető törvénykezési institutiókat a szabadság és alkot 
mány rovására fölállítani nem akarja; e tekintetben a mél
tóságos úrral egészen egyetértek, hanem csak azt teszem 
hozzá, hogy fölfogásom szerint, mennyire ismerem a bün
tető-törvénykönyvet, az nem foglal egyedül politikus bűnöket 
magában, hanem nagyobb részben egyéni viszonyokat ille
tőket, s hogy e részben föladásuk abban-áll, nem mellőzni 
el politikus tekintetek miatt a magánviszonyok szempontjá
nak fontosságát, vagy a magánviszonyok tekintete miatt a 
politikus kérdések lényeges oldalait. Több mélt. urak szava
zatukat csak föltételesen akarják a büntető-törvénykönyvre 
kijelenteni, azt az eljárás eldöntésétől függesztvén fö l; ez 
kétség kívül mindenki jogában áll, de minekutána mi sem 
tudjuk, hogyan fogják a tek. KK. és RR. az eljárást eldön
teni, önként következik, hogy ott, hol az eljárást a büntető-

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV. 467

3 0 *



468 FŐRENDI ÜLÉSEK.

törvénykönyv szoros kapcsolatában látjuk, mi is nézeteinket 
csak föltételesen adjuk elő s így ezen óvás a dolog termé
szetéből folyván, a tábla mindkét oldalainak közös.

Gróf Königszegh Sándor: Beszédemre egy igen elmés 
észrevétel történt, melyet helyeslenem kötelességemnek tar
tom. Egy méltóságos szónok csak fundamentumon akar és 
tud építeni tornyot; igen helyesen teszi; de kérdem: hogy 
lehet-e ezt helyzetünkre applicálni vagy sem? — én úgy 
hiszem, hogy nem. A mi fundamentumunk már alapítva 
van, ki van t. i. mondva a tek. K E  és RR. által, hogy a 
magánrendszer fogadtassék el, s így az az életkérdés, hogy 
ezt elfogadjuk-e vagy nem ? — a többi mind idővesztés s 
egy luftbalonban való excursióval hasonlítható, mely ritkán 
vezet oda, a hová az utas akar.

Gróf De La Motte Károly: Sajnálom, hogy harmad
szor kell fölszólalnom, de gróf Teleky László előadása az 
iránt győz meg engem, hogy először tovább magyaráztatott 
indítványom, mint én azt értetni kívántam. Most, midőn 
újra fölfogta azt a mélt. gróf, azt mondja: hogy indítvá
nyomnak consequentiája az antecedenssel nincsen harmóniá
ban. Erre kénytelen vagyok megjegyezni azt, hogy ismét 
nem úgy fogta föl indítványomat, mint azt tenni kívántam, 
miszerint azt mondá a mélt. gróf: hogy a büntető-törvény
könyvnek 2-ik részét kívánnám tárgyalni, a 3-ikat pedig 
nem. Ezt nem mondottam, hanem az t: hogy vegyük föl a 
3-ik részét tárgyalás alá, de ne küldjünk válasz-izenetet a 
tek. KR.-hez, míg mind a hármat nem látjuk el, vagy pedig 
azt nem tapasztaljuk, hogy a fő elvekben ellenkezésben álla
nak velünk vagy egyik vagy másik tárgyra nézve, s ekkor 
küldjük vissza azon nehézségeket, melyeket az elvre nézve 
találunk, nehogy a tek. RR. kezdeményi jogába vágjunk, 
hanem figyelmeztessük őket, hogy a mennyiben el nem fo
gadható a terv, annyiban tegyenek változtatást.

Gr. Apponyi György: Miután az előttem szólott gr. 
Széchen Antal szivemből szólott, nem mondanék semmit
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ezen tárgyhoz, mert nem vagyok barátja a vitatások örökö- 
sítésének és a fölösleges czáfolatoknak; meg kell mindazon
által jegyeznem, miszerint többen azt mondották: bogy ha 
a szerint kezdenők meg a munkálatot, mint azt Liptó me
gye főispánja ajánlotta: akkor könnyen az következhetnék, 
hogy talán 15 vagy húsz évekig is ugyanazon zavarban 
maradna a büntető igazság kiszolgáltatása, mint eddig volt; 
és ha ez szinte nem mondatott is ki tisztán, mégis követ
keztetni lehetne: hogy azok, kik Liptó megye főispánjának 
indítványát pártolják, nem akarnak rendet behozni és vál
toztatást tenni. Nem szólok én most arról, hogy jó-e a 
czéloknak és szándékoknak vizsgálatába ereszkedni addig, 
míg valaki ezélját és szándékát itt tisztán kimondhatja és 
feltenni kell, hogy azt ki is mondja; — úgy hiszem a későbbi 
tanácskozás csakhamar ki fogja mutatni, hogy az senkinek 
szándékában nincsen, és noha nem akarom praeoccupálni a 
discussiónak fonalát, de előre mondhatom az t: miszerint 
abban, hogy a tek. KK. és EB. az átmeneti epochára nézve 
semmi rendelkezést sem adnak elő, hanem általános költsé
ges rendelkezést ajánlanak, a nélkül, hogy arra nézve, mikép 
történjék annak alkalmazása, javaslatot tennének: véghe- 
tetlen hibát találok, s erre nézve észrevételemet maga ide
jében előadni fogom, és a mélt. Fő-BR.-nek azon tagjait, 
kik azt vélhetnék, hogy a mostani zavart továbbá is fenn 
akarjuk tartani, annak ellenkezőjéről talán meg fogom 
győzni. Én az ellen mindig fogok szólani, hogy csak bör
tönrendszer hozattassék be honunkba és egyéb semmi; mert 
ha az emberiségnek nem adtunk volna egyebet, mint börtön- 
rendszert, másrészről pedig az igazság kiszolgáltatása a 
mostani helyzetben maradna: igen keveset tettünk volna.

B. Perényi László: Hogyha a büntetőkönyv javasla
tának mind a három része előttünk volna, akkor, úgy hiszem, 
alkalma és helye leime még azon vitatásnak, hogy a három 
rész közül melyik az a kettő, a mely legszorosabb kapcso
latban van egymással; de miután most ezen büntető-tör
vénykönyv javaslatának csak két része vagyon előttünk, — 
alkotmányos rendszerünk pedig azt hozza magával, hogy
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azon tárgyak felől tanácskozzunk, a melyek a tok. RR. által 
hozzánk általkiildettek: - - annálfogva természetes, hogy 
még a tek. RR.-ot fel kellene szólítanunk, miszerint az 
illető büntető-könyvnek még eddig el maradott, a bírói el
járásról szóló részét is minél előbb tárgyalván, hozzánk át
küldeni méltőztassanak ; mivel pedig nem tőlünk függ, váljon 
a tek. RR. ezen felszólításunknak eleget akarnának-e tenni: 
az által igen sok időt veszthetnénk; mert hogy a tek. RR. 
azt vélik, miszerint az illető büntető-könyvnek két részét 
a harmadik nélkül tárgyalni lehet: azt eljárásuk világosan 
mutatja, és én megvallom, hogy nézetem szerint azt tartom : 
hazánkra nézve bizony igen drága az idő! Ezek szerint, 
miután a büntető-könyvnek csak két része vagyon előttünk, 
igen tisztába vagyok arra nézve: hogy a javaslóit börtön- 
rendszert előbb kell tárgyalni, mintsem a bűntetteket és 
azoknak büntetéseit; mert a büntetéseknek elhatározása 
igen változólag fog attól függni, hogy a börtön-rendszer 
elfogadtatik-e vagy sem, — vagy annak melyik formája 
és módja fogadtatik el? -  Minélfogva Liptó vármegye 
méltóságos főispánjának azon indítványát pártolom, hogy az 
előttünk levő két rész közül a börtönrendszer először tár
gyal tassék.

Gr. Eszterházy József: B. Eötvös József űr indítvá
nya világos, althoz szívesen járulok, de azon argumentumot 
el nem fogadhatom, hogy azért, mert a tek. KIv. és RR. 
ezen renddel küldöttek át a munkálatot: mi azt ugyan
azon renddel felvegyük; mert kérdem: ha tán a tek. KK. 
és RR. hibásan dolgoztak volna az által, hogy a munkála
toknak 2-ik részét át nem küldötték, váljon nem lehetne-e 
őket felszólítani arra: hogy küldjék? — és kérdem: miért 
gondolják azt a mélt. Fő-RR., hogy épen e tárgyban külö
nösen a tek. RR. kívánságát kellene teljesíteni? — De más
részről a m. Fő-RR. több igen lényeges tárgyban mint a 
szólásszabadság, magyar nyelv, vegyes-házasság, szabad újság 
és egyéb tárgyakban — a t .  RR.-nek számtalanszor ismételt 
kívánságát mindannyiszor nem pártolták és tagadólag vissza
utasították.
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fír. Zay Károly: Röviden oda nyilatkozom: hogy gr. 
Teleky Domokos úrral kezet fogok.

Gr. Batthyány Ivire, fö-lovászmester: Az országos 
választmány jegyzőkönyvéből látszik, hogy a tárgyalásban 
azon fő elvből indult k i: hogy az egész munkálat a magán- 
börtönrendszeren alapul. Ezen az ösvényen indulva, a tek. 
KR. is a börtönrendszeren kezdették tárgyalásukat, annál- 
fogva én is úgy kívánom: hogy mindenekelőtt a börtön- 
rendszert tárgyaljuk.

Gr. CsáJcy László: Én gr. Teleky Domokos indítvá
nyát pártolom, mely által javasoltatik: hogy először is a 
birói eljárás, azután a börtön- és büntető-rendszer vétessék 
tárgyalás alá. Erre több okok vezérlenek; főleg ha a bün
tető-törvénykönyvet tekintem, hogy a bírónak fölötte nagy 
önkény engedtetik, minthogy a minimum nincsen meghatá
rozva ; már hogy ha a bírónak még nagyobb önkény enged
tetik, kívánom: hogy az, a mennyire lehet, bizodalommal 
bírjon és független legyen mind felülről a kormánytól, mind 
alulról a néptől; — a mostani törvény szerint a bíróság 
sem egyik, sem másik feladatát be nem tö lti; midőn tehát 
létesülnek oly büntető-törvények, melyek által a birói ön
kénynek még nagyobb tér engedtetik, — nem lehet nem 
félnünk, hogyha a jelen eljárás megmarad, szabadságunk is 
veszélyeztetve leend. Ennélfogva kívánom, úgy mint Teleky 
Domokos, hogy először a birói eljárás vétessék tárgyalás alá.

fír. Batthyány Kázmér: A büntető-eljárás elsősége 
báró Eötvös József által annyi logicával és jelesen adatott 
elő, hogy ahhoz valamit adni szükségesnek nem tartom. 
Meggyőződésem szerint itt két út nyílik előttünk, melyek 
egyike az önkény, másika a szabadság irányában jó ; ha 
önkényt akarunk, nincs szükségünk semmire, bízzuk a dolgot 
egy-két ministerre, kik ukáz által eldöntendik a dolgot, 
és akkor pénzt is fognak találni a fényes és kényelmes 
börtönök felállítására is; de én barátja lévén a szabadság
nak, és a szabadság útján szeretvén járni, azt tartom : hogy
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a büntető-eljárás azon mulhatlan feltétel, mely nélkül igaz
ság kiszolgáltatása, szabadság és alkotmány lehetetlen: azért 
Teleky Domokos indítványára szavazok.

fír. Almássy Móricz: A fenforgó tárgy mostani stádiu
mában a hosszasabb okoskodást annyival inkább nem tartom 
szükségesnek, mert több előttünk szólott tagjai ezen mélt. 
táblának azt kimerítették; azért csak röviden voksolásra 
szorítom előadásomat és kimondom: hogy a liptói főispán 
indítványát pártolom, miszerint kívánom a börtön-rendszer 
fölvételével kezdeni a tárgyalást.

B. Kühner Ferencs: Szinte pártolom a liptómegyei 
főispán indítványát.

fír. Barkóé,sy János: Miután fenséges elnökünk által 
kitűzetett, hogy ne messze vezető elvekhez szóljunk, hanem 
csak azon két üzenethez, melyeket a tek. KK. hozzánk át
küldőitek, csak arra szorítom előadásomat, és a két indít
ványhoz szólok. Báró Majthénvi Antal liptómegyei főispán 
előadó, miszerint egyenesen a börtönrendszer tárgyalásába 
beereszkedni kellene. Gróf Teleky Domokos pedig azon indít
ványt tette, hogy mellőznők ezen két átküldött munkálat 
tárgyalását, és addig várakozzanak a mlgos Főrendek, míg 
a tek. KK. a 2-ik résznek tárgyalását elővevén, azt is hoz
zánk át fogják küldeni, t. i. azon részt, mely az eljárást 
tárgyalja. Gr. De La Motte Károly gyámokokat hozott 
elő, melyeket több részről hallottam érintetni. Előadatott 
ugyanis itt azon példa, miszerint külországokban is a bün
tető-törvénykönyvet szerkesztették, a nélkül, hogy a börtön- 
rendszerről lett volna szó; de figyelmeztetem a mlgos főrendi 
táblát, hogy akkor, midőn azon codexek készültek, nem volt 
még ismerve az amerikai poenitentiárius rendszer, és nem 
volt más czél a tömlöczök felállításában, mint a z : hogy 
fényit tessenek meg azon bűnösök, kik vétettek, és az emberi 
társaságnak ne árthassanak, de javításról szó sem volt. Most 
pedig a börtönrendszernél nem csak azon czél áll előttünk, 
miszerint a bűnöst el kell zárni, hogy ne árthasson és lakói-
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jón: hanem a javító eszme is fenforog, és erre rendszert 
állítottak föl; és azért a fentebb is érintett hasonlítást 
ide alkalma zhatónak nem látom, mert nagy különbség van 
a tömlöczök között, melyek most azt az amerikai börtön- 
rendszer szerint alakulnak, s ezen rendszeren alapul főként 
az országos választmány munkálata. A másik főgyámoka 
gróf De La Motte Károly úr indítványának volt az : hogy 
felfüggesztessék az 1. és 3. résznek tárgyalása addig, míg 
a 2-ik része, a bírói eljárás, fog a tek. RR. által a mélt. 
főrendi táblával közöltetni. Erre nézve azt jegyzem meg: 
hogy ezen elhalasztást tenni időveszteség volna, s miután 
annak szüksége sem forog fenn, hivatkozom a tapasztalásra, 
miszerint sem polgári, sem vallásbeli jogok, sem anyagi 
hasznok egyszerre és rögtöni léteit nem nyertek, hanem 
fokozatonkint és lépcsőnkint; s miután meg vagyok győződve, 
hogy Magyarországban a börtön-ügyben a javítás fölötte 
szükséges: én mint hazafi nem kivánom, hogy felfüggesz
tessék ezen tárgy azon időpontra, midőn a bírói eljárás 
eldöntve lesz ; mert valóban szomorú dolog volna, hogy azért, 
mivel némely politikus vétségek 1837 ésl838-ban elkövettet
tek, megbüntetve is valának. függesztenék fel az egész cri- 
minalis eodexnek tárgyalását addig, míg a bírói eljárás 
politikus bűntettekre nézve, némely résznek tetszésére vagy 
kedvére, elhatároztatnék. Átmegyek a liptói főispán indít- 
nyára s arra nézve azt mondom: hogy igen kívánatosnak 
tartanám, hogy ezen mélt. főrendi tábla- azt elfogadván, 
minél előbb a 3-ik résznek tárgyalásába ereszkedjék.

B. Fischer Károly: Arra szavazok, hogy a liptói 
főispán úr indítványa fogadtassák el.

B. Jlévay György, turóczmegyei örökös főispán: Kíván
ságom oda járul, hogy a börtönrendszer legelőbb tárgyaltas- 
sék. legfőkép azért: mert az országos választmány is azon 
ösvényt követte.

B. Orczy István: A  tárgy ki lévén merítve, csak 
röviden oda nyilatkozom: hogy pártolom gróf Telekv Domo
kos indítványát.
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Gr. Bérén/// Ferencé: Tökéletes meggyőződésem sze
rint gróf Teleky Domokos indítványát pártolom, és ennél 
fogva az eljárást a büntetőrendszer előtt kívánom felvétetni.

Báró Vay Miklós: Miután e kérdésnek oly nagy fon
tosság adatik, hogy ime szavazatra került a dolog, részemről 
is félszólamlok, bár ha talán utolsó is abban. Örömest liall- 
gatám ugyanis előbb a szólókat végig, örömest hasonlítóm 
a fölhozott ellentétű erősségeket egymással egybe, gondolván, 
hogy ezek által el fognék talán majd azon véleménytől moz
díthatni, melyet mint magának az országos választmánynak 
egyik igénytelen tagja, annak tanácskozásai közben pártolók. 
Mert ott is már az vala véleményem, hogy munkálatunk 
alapjául a börtönrendszer meghatározását kell letennünk, 
úgy, hogy ha ezt most állítanám harmadik, azaz utolsó 
helyen fölveendőnek, ugyanazt tenném — gróf Telek}' Do
mokos szavaival élve — az épület gombjául, a mire eddig 
az egészet, gombostul együtt, építettem. Azonban nézzük 
közelebbről a dolgot; az országos választmánynak itt sző
nyegen levő munkája három részből á l l : a büntető-törvény
könyvből, a büntető-eljárásból és a börtönrendszerből; a 
tek. R.R. az elsőt és harmadikat tárgyalás után föl küldik 
hozzánk, s ő cs. kir. főhgsége azon kérdést tárja élénkbe, 
mondanánk meg: e kettő közűi melyiket akarjuk előbb tár
gyalni? Erre egy tisztelt tagja táblánknak azt indítványoz
ván, hogy ne kezdenénk a hozzánk már eljutott részek 
egyikének is tárgyalásához mindaddig, míg a tek. B it. az 
összes munka harmadik részét is által nem lesznek hozzánk 
küldendők: a szavazatok akként oszlottak két felé, hogy az 
egyik rész ő cs. kir. főhgsége elnöki figyelmeztetéséhez képest 
a börtönrendszer fölvételét szorgalmazd első helyen, míg a 
másik előbb a tek. BB.-et vélte arra fölszólítandóknak, hogy 
a büntető-eljárást is lennének hozzánk általküldeni szívesek. 
Már a mi az utolsót illeti, erre semmiként reá nem tudnék 
állani; nem hiszem ugyanis, hogy ama kettőt e nélkül föl
venni és tárgyalni nem lehetne; legrosszabb esetben a mos
tani procedura mellett is tudnék én büntető törvényeket 
alkotni, tudnék egy új börtönrendszert behozni; de továbbá
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kétségtelenül a procedúra sokban fog a tek. Kit. által azok
hoz alkalmaztatni, melyet mi a codexben és börtönrendszer
ben határözandunk, s nem kétlem, hogy ez is egyik oka 
annak, miért a tek. KK. a procedúrát még föl nem vették: 
hogy látni, hallani akarják előbb, mit végzünk majd az 
érintett két, már általküldött részben, hogy majd akként 
működhessenek a feltartóztatott harmadikban. De hátha a 
procedura végelhatározását a tek. KK. talán más valami, 
most hasonlóul országgyűlési tárgyalás alatt levő kérdéstől, 
p. o. a városok coordinatiójától, a territoriális jurisdictio 
kérdésétől függesztik fel, s azt mindaddig föl nem veszik, 
hozzánk által nem küldik, míg ezekkel tisztába nem jön
nek? Ez esetben is várjunk, várjunk folyvást, vég nélkül 
talán, — várjunk oly tárgyban, melyet végrehajtanunk nem 
csak a kir. propositiók folytában, de a törvény rendeleténél 
fogva is kötelességünk. Az 1840: 5-ik tv.-czikk büntető
törvénykönyvet és büntető-rendszert parancsol alkotni; — az 
eljárást mi, a deputatio tagjai, tevénk hozzá; — s valamint 
most is óhajtóm, hogy e részben is tegyen az ország javító 
lépéseket: úgy ettől az érintett törvény világos parancsának 
végrehajtását felfüggeszteni nem tudnám. Az iránt tehát 
tisztában vagyok magammal, hogy arra semmi szükség sin
csen, hogy a tek. KK. a procedura általküldése iránt föl- 
szólíttassanak elébb, hogysem tárgyalhassuk a már áltál- 
küldötteket. Ezek közűi pedig a hallottak után is lehetetlen 
mást kivánnom fölvétetni első helyen, mint a börtönrend
szert, s úgy utána majd a büntető-törvénykönyvet. — Hiszen 
maga báró Eötvös úgy nyilatkozott, hogy ebben, tudniillik 
a büntető-törvénykönyvben, a bűnök, büntettek definitiója 
foglaltatik és a büntetések közötti proportio határoztatik 
meg! Úgy de mielőtt a proportiót tudjam meghatározni a 
büntetések közt, ezeket magukat, ezeknek minőségeit kell 
tudnom, ismernem, mielőtt azt határozhassam e l: hogy a 
halálos büntetés nélkülözhető lesz-e jövendőre vagy sem ? 
mielőtt a büntetés maximumát meg tudhassam határozni s 
mielőtt jó lélekkel mondhassam, hogy e vagy ama bűntettre 
3 vagy 6 évi rabságot szabjak-e: csak kell tudnom, hogy 
hol és mi módon lesz ez idő a vétkes által kitöltendő ? Hol
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határoztatok pedig ez meg ? Felelet: a börtönrendszerben; 
ez tehát, és nem maga a codex, első helyen fölveendő. - 
Tartanak tőle sokan közöttünk, a tek. RR.-hez ezen itt 
levő két részt a nélkül küldeni vissza, mielőtt az eljárást 
is be nem végezzük elébb; én pedig arról sem állok jót, 
hogy bele menvén netalán a börtönrendszerbe, abban oly 
változásokat teszünk, hogy a codexhez magához hozzá sem 
fogunk szólani, hanem kénytelenek leszünk azt a tek. RR.- 
hez küldeni vissza, felszólítván majdan őket: hogy azt al
kalmazzák a börtönrendszerben lett változtatásainkhoz; 
és innen bizonyosan méltányosan nem lehet azt következ
tetni : hogy mi a codexet felvenni nem akarjuk, hanem csak 
a formalitásokat tartjuk figyelemben, s a tek. RR. előkészí
tési gyakorlatába nem akarunk vágn:‘ ! — Gróf Teleky 
László sanctiót emlegetett — monda: miként egyikét a 
másika nélkül ezen részeknek nem lehet, vagy veszedelmes 
lenne sanctionálni; úgy de hol van még a sanctio ideje! - 
még most csak a két tábla közt forog a kérdés; — e tekin
tetben tehát azt hiszem: hogy soha se várjunk attól, mikor 
küldik fel a tek. RE. a munka elmaradott részét, hanem 
nyúljunk hozzá ahhoz, a mit felküldöttek, s ezek közül 
ahhoz, a mi a dolog logicája szerint első helyen felveendő: 
a börtönrendszerhez.

Nádor ö cs. Mr. f  ensége: Azt vélem, hogy miután 
mindnyájan, kik szólani akartak, felszólaltak, a mélt. Fő
rendek többsége oda járul, hogy a 3-ik résznek, t. i. a 
börtönrendszernek tárgyalásával kezdjük munkálatunkat.

Gr. Telel i/ László: Csak annyiban szólok, mennyiben 
arra, mit mondottam, hivatkozás történt. Fönnebbi előadá
somban a sanctio szót használtam, mert. úgy hiszem, szük
séges az is. hogy a munkálatnak ezen 3-ik része a sanctiót 
együtt nyerje; de az út, melyen azt elérni kívánom, az: 
hogy ezen három munkát ne bocsássuk ki kezünkből addig, 
míg mind a három iránt köztünk az egyezség megtörtént.

Nádor ö cs. Mr. fensége: Miután ezen kérdést bevé
geztük, a mai ülés eloszlatik.



Izenete a KK. és M-.-nek a mélt. Főrendekhez a büntető
törvénykönyv javaslatnak a bűnökről és büntetésekről 

szóló I-ső része Iránt.*)

A múlt 1839/40-iki országgyűlés V-ik törvényczikke- 
lyénél fogva kinevezett országos választmány által benyújtott 
s e jelen országgyűlésre leérkezett kir. kegy. Előadások 1-ső 
pontjában törvényhozási tárgyalás alá kijelölt büntető-tör
vénykönyv javaslatnak a bűntettekről és büntetésekről szóló 
1-ső részét az '/. alatt ide rekesztett, részint kihagyó, részint 
bővítő változtatásokkal a KK. és KK. elfogadván: midőn 
ő cs. kir. fenségét teljes tisztelettel kérik, a méltóságos Fő
rendeket pedig bizodalommal fölszólítják, hogy a közliitt 
változtatások szerint módosított javaslathoz megegyezésökkel 
hozzájárulni méltóztatnának, egyszersmind az 1-ső részben 
körülírt bűnök s a reájok szabott fogság vagy rabság mint 
büntetés közötti aránynak s igazságos mértéknek helyes 
megitélhetése és meghatározhatása végett szükségesnek lát
ják a KK. és RR. arról is eleve értesíteni ő cs. kir. Fen
ségét és a mélt. Főrendeket: miképen a börtönrendszerről 
szóló TTT-ik rész fölötti tanácskozásokat is már megkezdvén, 
az országos választmány ajánlata szerint, a börtönökben és 
fogházakban uralkodó rendszerűi s fegyelem gyanánt az 
úgy nappal, mint éjjel tökéletesen elkülönítő és munkára 
folytonosan kényszerítő magánrendszer szigorúbb elveit álla
pították meg és fogadták légyen el.

1 L. 1S43. évi írások II. k. 53. cs köv. 11.
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A b ü n te tö - tö r v é n y k ö n y v i  j a v a s l a t n a k  I - s ő  r é s z é b e n ,  
m e ly  s z ó l  a  b ű n ö k r ő l  é s  b ü n te t é s e k r ő l ,  a  KK. é s  R R . 

á l t a l  t e t t  v á l to z á s o k .

I. Fejezet.

2-ik §. Ezen büntető-törvénykönyv szabályai alá tar
toznak Magyarországnak és az ahhoz kapcsolt részeknek 
minden lakosai s így a határőrségiek is.

A katonai személyek is csak a katonai és az egyházi 
személyek is csak az egyházi fegyelemre nézve tartoznak 
saját külön törvényeik alá s minden bűntettek, vagy egyéb 
kihágások miatt, ezen törvénykönyv szerint fognak bün
tet.felni.

V. Fejezet.

51-ik §. Fölhajtónak tekintetik pedig: a ki valamely 
általa czélba vett és határozottan kijelölt bűntettnek el
követésére :

a) Szóval vagy írásban mást világosan és egyenesen 
fölszólított és reá vett;

h) Bérrel vagy jutalom ígéretével mást arra elcsá
bított ;

c) Erőszakkal vagy fenyegetésekkel mást arra kény- 
szerített;

cl) Valamely tőle függő egyénnek azt parancsolta.
52. §. A ki mást az 51. §-ban körülírt módon vala

mely bűntettre fölbujtott, mindazokra nézve, miket a tettes 
az ő fölbujtása szerint elkövetett, úgyszintén azokra nézve 
is, mik a f ö l b u j t á s b a n  h a t á r o z o t t a n  kijelölt bűn
tettek elkövetésére mint eszközök szükségesek voltak vagy 
abból mulhatlanúl következtek, bűnszerzőnek tekintetik és 
úgy biintettetik, mintha azokat maga követte volna el.

56-ik §. Midőn a fölbujtó mást valamely bűntettnek 
elkövetésére b é r r e l  v a g y  j u t a l o m  i g é r é s é v e l  c s á 
b í t o t t  el, ha a fölbujtásban k i j e l ö l t  bűntett olynemű
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volt, melynél a kísérletre is büntetést rendel a törvény, még 
akkor is kísérletért büntettetik a felbujtó, ha az, a kit föl- 
bujtott, azon bűntettre még kísérletet sem követett el, de 
ily esetben büntetése a bevégzésre rendelt büntetésnek c s a k  
egy  h a t o d r é s z i g  t e r j e d h e t .

63-ik §. Azon szövetkező, ki, mielőtt a czélba vett 
bűntett elkezdetett volna, mindent a mi tehetségében volt 
megtett, hogy társait attól visszatartóztassa s nekik világosan 
ki is jelentette, hogy a szövetségből kilép, szövetkezéséért 
b ü n t e t l e n  m a r a d  mé g  a k k o r  is, ha  a z t  e l ő r e  
f ö l  n e m j e l e n t e t t e  s törekvéseinek ellenére a bűntett 
csakugyan elkövettetett; azon szövetkező pedig, ki egyszers
mind fölbujtó volt, ily esetben is a fölbujtásról szóló sza
bályok szerint fog megi téltetni.

V III. F ejezet.

98-ik §. A közkereset elévülésének ideje oly bűntet
teknél, melyekre legnagyobb büntetésül holtig tartó rabságot 
rendel a törvény, húsz esztendő leend. Egyéb bűntetteknél, 
ha azok magánpanasz nélkül is közkereset alá veendők, tíz 
esztendő alatt, s ő t  a 449. és 447-ik §§-ok e s e t e i b e n  
e g y  e s z t e n d ő  a l a t t  évül el a közkereset.

A 106-ik §. helyébe jönnek a következő új öt §§-ok:
a) §. A kegyelmezésnek csak a bíróság végítélete után 

lehet helye, s a törvényes közkeresetet és büntető-eljárást 
kegyelem útján megsemmisíteni vagy gátolni nem lehet.

b) §. Kegyelmezés által az Ítéletben kiszabott bünte
tésnek felénél többet elengedni nem lehet, — holtig tartó 
rabságnál pedig a büntetés csak tizenkét évi rabságra szál- 
líttathatik le.

c) §. Kivétetnek azonban oly bűntettek, melyekről a 
43., 44. fejezetnek a), h), c) pontjai és 47-ik fejezet szólanak, 
mert ezekre nézve kegyelmezés útján az egész büntetés is 
elengedtethetik, sőt a közkereset is megszüntethetik.

d) §. A kegyelmezés ki nem terjed arra, hogy valaki 
hivatalát, melytől valami bűntett miatt a törvény értelmében
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megfosztatött, visszanyerje — vagy oly hivatalokba léphes
sen. melyeknek viselhetésétöl ítélet által jövendőre elaltatott.

e) §. A fentebbi d) §-nalc rendélete szolgál szabályul 
azokra nézve is, kik az 57-ik fejezet értelmében az ügyész - 
kedéstől Ítélet álfa! végképen eltiltottak.

X X II. F ejezet.

222 . §. Olyanok között, kik törvényesen első fokozatú 
sógorságban állanak egymással, az i ly  b u j a s á g i  b ű n 
t e t t n e k  legnagyobb büntetése hat hónapi fogság leend. 
A  ki pedig ipával vagy napával, vejével vagy menyével vér- 
fertőztetést követett el, két évi rabságig büntettethetik.

225. §. A ki valamely 14 évesnél kisebb korú íiú 
vagy leány gyermekkel bármi bujasági cselekvést követ el, 
ha tette más valami súlyosabb bűntettet nem foglal magá
ban, egy évi rabságig büntettethetik; közkeresetnek azon
ban csak a gyermeknek, szülőinek, gondviselőinek, vagy ha 
szülői nem volnának, rokoninak panaszára leend helye; de 
ha a bűntett nyilvános helyen és közbotránkozással volt 
elkövetve, magánpanasz nélkül is mozdíttathatik közkereset.

228. §. A  ki feleségét vagy gyermekét, vagy gyámoltját 
vagy növendékét tudva bujasági czélokra bérért, vagy ha
szonért általadja, három évi rabságig büntettethetik.

X X X IX . F ejezet.

395. §. Hidaknak, erdőknek, nádasoknak, turfa-térek- 
nek, kőszén- és egyéb bányáknak, valamint szintén a ma j o 
r o k  tói ,  kertektől, szérűktől távol eső, akár még lábon álló, 
akár már összerakott szénának, szalmának, tarlónak s egyéb 
efféle termékeknek szándékosan és mások károsításával el
követett felgyújtása, az okozott károknak mennyisége szerint 
fog büntettetni, s ha a kár ezer forintot meg nem halad, 
három évi rabságig, ha pedig ezer forintot meghalad, hat 
évi rabságig terjedhet a tettesnek büntetése. Ha azonban 
az ekképen okozott tűz által valamely lakház vagy egyéb
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épület volt veszélyeztetve, a tettes a 386-ik, illetőleg 387-ik 
§§-ok szerint büntetendő. —• H a pedig a tűz által életétől 
valaki megfősztatott, vagy ha a gyújtó ellen bebizonyíttatik, 
hogy már előbb is követett el valamely gyújtási bűntettet, 
büntetése a 391. §. a) és h) pontja szerint holtig tartó 
rabságig is súlyosíttathatik.

396-ik §. A fentebbi 395-ik ij-ban körülírt gyújtásnak 
bűntette akkor tekintetik bevégezettnek, ha a tűz által 
valakinek kár okoztatott; ha pedig a tűz minden kár nél
kül magában ismét elaludt, vagy mások által eloltatott, -  
a tettesnek büntetése másfél évi rabságig terjedhet; végre ha 
a tettes valamely a 394-ik §-ban körülírt kísérletet követett 
még csak el midőn tette felfedeztetett, hat hónapi rabságig 
büntettethetik.

398-ik §. A ki azon szabályoknak, melyeket az illető 
törvényhatóság vagy helyhatóság a tűzi veszélynek eltávoz- 
tatása végett megállapított, megszegésével vagy elmulasztá
sával vigyázatlanul tűzi veszélyt okozott, s az által valakit 
megkárosított, a kár megtérítésén felül 800 írtig, sőt súlyo
sabb beszámításnak vagy tetemes kárnak esetében hat hónapi 
fogságig büntettethetik.

XL. Fejezet.

405. §. A ki valamely töltést, vagy gátat jogtalanul 
és szándékosan megrontott, vagy valamely zúgót jogtalanul 
és szándékosan felnyitott, vagy lezárt, ha tudta, vagy leg
alább előreláthatta, hogy az által káros vagy veszélyes víz
áradást fog okozni, büntetendő lészen, s büntetése:

a) Hat hónapi fogságig terjedhet, ha a vízáradás 
mások által még idején meggátoltatott, mielőtt abból veszély 
vagy kár következett volna;

h) Három évi rabságig, ha az okozott vizáradásból 
egy 1000 irtot meg nem haladó kár következett;

c) Hat évi rabságig, ha az ekképen okozott kár 1000 

forintot is meghalad;
d) Tizenkét évi rabságig, ha a vízáradás falut vagy 

egyéb lakhelyeket pusztított e l;
1843-iki javaslatok. III. k. 31
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e) Holtig tartó rabságig, ha a vízáradásban valaki 
életét vesztette.

403-ik §. A  ki a fentebbi 402-ik §-ban körülírt s 
általa czélba vett bűntettet az által már megkezdte, hogy 
valamely töltésnek, vagy gátnak megrontásához, vagy ztigó- 
nak felnyitásához — avagy lezárásához — tettlegesen hozzá
fogott, mielőtt azonban a megrontást, vagy felnyitást, vagy 
lezárást bevégezhette volna, felfedeztetés által meggátoltatott: 
bűnkisérletért három hónapi fogságig büntettethetik.

XLIV. Fejezet.

429 §. Hűtlenségi bűntettet követ el:
a) a ki az országnak valamely helyét, erősségét, vagy 

táborát szándékosan az ellenségnek elárulja, vagy elárulni 
tettlegesen törekszik;

h) a ki a haza ellen szabad akaratból fegyvert visel, 
vagy szabad akaratból az ellenségnek mint kém szolgál;

c) a ki midőn az ellenségnek hatalma alatt nincsen, 
szabad akaratból annak számára zsoldosokat szerez, vagy 
az ellenség seregének pénzt, fegyvereket, hadi vagy élelem- 
szereket szolgáltat, vagy szolgáltatni tettlegesen törekszik;

d) a ki valamely alkotmányos jogot erőhatalommal 
felforgató királyi rendeletnek kiadásában vagy végrehajtá
sában. akár egyenesen és határozottan kijelentett tanácscsal. 
akár tettleges teljesítéssel részt vesz.

A XLIV-U • fejezet után jönne ezen új fejezet:
A) §. Ha valamely köztörvényhatóság az 1825: és 

1827-ik esztendei 4-ik törvénvczikhelyének ellenére, ország- 
gyűlési ajánlás nélkül, vagy azon felül közadót, vagy bár
miféle közsegedelmet akár pénzben, akár termesztményekben, 
akár pedig katonai újonczokban megígér, kivet és beszed: 
mindazok, kik azt a gyűlésen indítványozták, vagy nyilván 
kijelentett szavazattal pártolták, és azok, kik a kivetésben, 
vagy behajtásban tettleges részt vettek, a legközelebbi or
szággyűlésen összegyűlt RE.-ek határozatára közkereset alá 
veendők, s a már beszedett pénznek vagy termékeknek visz-
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szaíizetésében egyik a másikért elmarasztalandók; -— ezen 
felül pedig, ha az ajánlás és beszedés pénzben vagy termé
kekben történt, a zsarolásról szóló 34-ik fejezetnek rendelete 
szerint fognak bűntetteim ; ha pedig a törvénytelen ajánlás
nak következtében — kényszerítő módon — újonczok állít
tattak, az emberrablásról szóló 17-ik fejezetnek büntető 
rendelete lészen reájok alkalmazandó.

B) íj. Ha azonban a köztörvényhatóság a fentebbiek 
szerint törvénytelenül megígért közadót, vagy egyéb köz- 
segedelmet ki nem vetette, vagy kivetette ugyan, de semmit 
abból be nem szedett, azok, kik a megajánlásért, vagy 
illetőleg kivetésért közkereset alá vétettek, a 34. és 17-ik 
fejezetnek kísérletről szóló szakaszai szerint fognak bűn
tetteim.

C) §. Ha pedig valamely tisztviselő a fentebbi ÁJ és 
11/ §§-ban körülírt bűntettet a köz törvényhatóság végzete 
nélkül önhatalmával követte el, a köztörvényhatóság fogja 
eszközölni, hogy az büntető közkereset alá vétessék s mint 
zsaroló, vagy emberrabló bűntettessék: mit ha a törvény
hatóság elmulasztana, a legközelebbi országgyűlésen egybe
gyűlt országos Kendeknek leend joguk azon tisztviselő ellen 
a fentebbiek szerint közkeresetet elrendelni.

X L V II. Fejezet.

446-ik §. Ha valaki akár valamely népcsoport vagy 
nyilvános gyülekezet előtt, akár valamely közrebocsátott 
írásban vagy nyomtatványban, világosan és egyenesen a 
királynak személye ellen él oly kifejezésekkel, melyek — ha 
más személy ellen használtattak volna — a 266-ik és 268-ik 
£§-ok büntető rendelete alá esnének, két évig terjedhető 
rabsággal büntettetik.

LI. Fejezet.

Uj §-us. A mely közkivatalnok az ország fennálló 
törvényeit sértő pápai bullákra vagy brevére a királyi tetsz- 
vényt aláírja, hivatalának elvesztésével büntettetik, és ezen

31*
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büntetés annyira is súlyosíttathatik, hogy többé közhivatalt 
ne viselhessen. A mely papi hivatalnok pedig megyéjében 
vagy kerületében bármely pápai bullát vagy brevét királyi 
tetszvény nélkül kihirdet, vagy önmaga oly pásztori kör
levelet kibocsát, mely az ország fennálló törvényeit sérti, 
mind a közhatalom nevezése által nyert papi hivatalától, 
mind hivatalának javadalmaitól megfosztatik és többé sem 
a közhatalom kinevezésétől függő hivatalra nem alkalmaz- 
tathatik, sem egyházi javadalmakat nem nyerhet.

LVI. F ejezet.

549-ik ij. Ha pedig a fentebbi 548-ik jj-ban említett 
szándékos hibát oly munkában követte el a mérnök, mely
ben közhivatalánál fogva járt el, az 54-ik fejezetnek sza
bályai szerint lészen megítélendő; elmarasztalás esetében 
azonban nemcsak közhivatalától, hanem a további rnérnö- 
kösködhetéstől is megfosztandó.

A  k ih ágási törvénykönyvhöz.

28-ik §. A  ki ismeretlen vagy gyanús személyek szá
mára mester-kulcsot vagy lenyomat szerint bármiféle kulcsot 
készít, 200 írtig büntettethetik.

A 37. és 38. §-us közé jön ez új §.:

A ki az állatokat kegyetlenkedési szándékkal, ok és 
szükség nélkül kínozza, 100 írtig büntettethetik.

39-ik §. Mindazon rendőrségi szabályok, melyek a 
fentebbi §§-ban megállapíttattak, az egész országra egy- 
ormán kiterjednek. Ezen szabályokon felül azonban a tűz
és vízveszélynek eltávoztatására, — az utczákon és hidakon 
veszélyt okozható sebes nyargalásnak vagy hajtásnak eltil
tására, — az építéseknél vagy a réveken és befagyott vizeken 
történhető veszélyek elkerülésére, — a ragályos nyavalyáknak, 
és marhadögnek megakadályozására, — ártalmas élelem
szerek árulásának eltiltására, — a mértékek és nehezékek 
általi csalásoknak megakadályozására, — marhák eladásában
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és megvételében a tolvajság és orgazdaság meggátlása tekin
tetéből megtartandó elővigyázatra, — utczáknak és közhe
lyeknek tisztántartására és világítására nézve azon rendőr
ségi szabályokat, melyek a helybeli körülmények szerint 
szükségesek és czélszerűek, az illető köztörvényhatóságok 
fogják a magok kebelében megállapítani, és a megállapított 
szabályok megszegőire büntetést rendelni. De ezen büntetések 
az első §-nak b) pontjában megállapított rendőrségi bünte
téseknél egyéb neműek nem lehetnek, s 600 forint pénzbeli 
büntetést, vagy három hónapi fogságot semmi esetben meg 
nem haladhatnak.
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PRAEFATIO.
Codicis Criminalis elaboratione per Comitiorum anni 

1791. art. 67. Deputationi concredita; posteaquam eadem 
munere suo rite defungi cupiens, manum operi admovisset, 
praeprimis ad Leges Patrias, praehabitumque hactenus usum 
intentos semper oculos habuit. Cum tamen poenales quoque 
leges, prout alia omnia, mutationibus sint obnoxiae, mori
busque, ac temporum vicissitudinibus accomodari debeant, 
in totius operis hujus pertractatione, modernae Societatis 
Civilis, singulorumve ejusdem Civium securitatem, pro objecto 
in genere sibi praestituit.

Opus ipsum in duas partes dispertitur :
Parte 1-ma formam procedúráé cum delinquentibus 

pertractando, in vel maxime intendebat, ut certa delinquen
tibus poena, innocentibus vero tutum semper Legum Prae
sidium praesto sit.

Parte 2-da speciatim de delictis poenisque agitur. Et 
quia civilis securitas in publicam, et privatam subdividitur, 
atque utramque hanc, delicta quaepiam directe, alia indi
recte impetunt; primum illa, quae securitati publicae, 
adeoque Potestati sive legislative, sive executivae, dein autem 
quae securitati privatae adversantur, adeoque suti protectione 
publici existentem Civium vitam, corporisque incolumitatem, 
honorem, mores, bona que et Facultates afficiunt, pertractantur. 
Ad veram demum libertatem, securitatemque Civilem cum 
id potissimum pertineat, ut Judicis arbitrium certis, notisque 
cuilibet civium limitibus circumscribatur, stabilitis, princi
piis, quibus singuli delicti, poenaeque gradus, eorundemque 
inter se proportio, ac imputatio innititur, in articulo quo
libet tam delictum ipsum, quam legalis ejusdem poena 
definitur, quaeve exinde profluunt, recensentur.



PRINCIPLE

I.

Cum delictum sit violatio libera legis poenalis, poena 
malum cui delinquens e legis dispositione subjicitur, lex 
autem non alias actiones poenae subjicere possit, quam 
«quibus civilis societatis securitas laeditur, ex ipsa delicti, 
poenaeque indole consequitur : cogitationes pro delictis 
haberi nequire, ac legis transgressionem in tantum unice 
pro delicto haberi posse, in quantum mediate vel immediate 
libere iit; neque delictum esse, ubi libertas voluntatis de
fuerit; neque libertatem actionis ibi esse posse, ubi penitus 
ignoratur, quod agitur.

Hinc licet quidem ignorantia Juris neminem excuset 
in genere, quia tamen facti, adeoque et legis positivae 
ignorantia, saepe est invincibilis, Judicis erit dispicere: an 
non subinde, praesertim apud rudiores, invincibilis subversetur 
ignorantia.

Xec cives solum ejusdem Iteipublicae, sed et extranei 
in territorio illius commorantes, et Jure immunitatis non 
gaudentes, actiones suas legibus prohibentibus conformare 
obligantur. Hi sane super delictis intra Regnum commissis 
Jure conventi, secundum leges Hungaricas judicandi sunt. 
Atque in illo unice casu, dum de delicto alibi commisso 
extraneus in Judicium accerseretur, reilexio ad leges 
extraneas, si eaedem Hungaricis mitiores fuerint, habe
bitur; Hungarus vero de delicto etiam apud extraneos, 
et contra extraneum commisso, in Hungária juxta leges 
Hungaricas, si eaedem extraneis itidem mitiores fuerint, 
judicabitur.
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IL
Hoc e fonte delictorum imputatio, sive actionis delin

quenti attributio produit. Nemini enim actio quaepiam 
attribui poterit, nisi et libere egerit, et quid ageret, intellexe
rit, aut saltem intelligere potuerit. Imputationem igitur non 
modo merus casus, et absoluta coactio, sed et error, atque 
invincibilis ignorantia impedit. Quove major fuerit in actibus 
lege expressis delinquentis libertas, et intelligentia, eo major 
esse debebit delicti imputatio. Hinc etiam electio inter duo 
mala poenalis esse nequit, nisi notabilis intercedat impro- 
portio. Sic electio homicidii ad carcerum squaliores evitan
dos, ob notabilem improportionem poenalis erit.

I I I .
In genere quidem societatis civilis securitas legum 

omnium objectum, salusque publica, lex suprema est; e 
diversis autem legibus quo majorem aliqua ad societatis 
securitatem influxum habet, eo gravius ejusdem violatione 
delictum committitur.

Nec tamen delicti gravitas a solo damni exinde in 
rempublicam redundantis pondere aestimari poterit. Delin
quentis etiam culpa, vel malitia in considerationem venire, 
ex hacque concludi debet : an non pro futuro etiam Res
publica plus damni ab eodem metuendum habeat? conse
quenter: an non majori adversus hunc, quam adversus 
alium, ejusdem licet legis transgressorem, cautela indigeat ?

Damnum e delicto in Rempublicam redundans, delicti 
quantitas, culpa vero, aut malitia delinquentis, delicti 
qualitas compellatur. Atque ita delicti gravitas, ex ejusdem 
quantitate, qualitati conjuncta, aestimanda erit. Delicti 
quantitatem legislator determinat; verum delicti qualitas 
fere in casu quolibet diversa est. Iu hac, culpa a malitia, 
item diversi culpae, vel malitiae gradus abinvicem distin
guentur; suaque gradibus singulis distincta poena, reflexe 
etiam ad majus, minusve societatis damnum adsignabitur, 
secus debita delictum ac poenam inter proportio, observari 
vix poterit, omnisque delicti imputatio, ac poenarum pro
portio, a Judicis solum arbitrio dependebit.



Culpa est : dum effectus praeter directam agentis 
intentionem evenit. Ejusdem gradus primus est, dum actus 
valde remotam cum effectu connexionem habet ; secundus, 
dum e praecedenti actu effectus facile sequi poterit ; tertius, 
dum effectus, qui evenit, facilius ex actu sequi poterat, quam 
qui directe intendebatur.

Malitia, sive propositum, sive dolus adest, dum id 
reipsa accidit, quod intenditur. Ejusdem gradus primus est, 
dum e passione, nimiaque animi perturbatione; secundus, 
dum nulla vehemens urget perturbatio, sed consulto aliquid 
contra legem committitur, aut per legem praeceptum omittitur ; 
tertius, dum plura adsunt momenta, ne delictum suscipiatur, 
humanitatis attamen, et societatis civilis vincula perrum
puntur.

Ad singulos hosce, cujuslibet in specifico delicti gradus, 
poena quidem per codicem istum determinatur, limitesque, 
quos Judex praetergredi nequit, constituuntur; oh diversas 
attamen, casus singuli aggravantes, viantesque circumstantias, 
tam gradus delicti, juxta haec principia determinatio, quam 
etiam intermedia poenae legalis limitatio, aequanimi Judicis 
sententiae relinquitur.

IV.
Ex Ius etiam sequitur : actiones indifferentes, aut 

plane Reipublicae utiles, lege prohiberi haud posse; ac civi, 
quidquid absque legum, quibus se securitatis causa subjecit, 
laesione eollubituin fuerit, agere liberum esse; neque ex 
actionibus, quae legibus per expressum non prohibentur, 
malum aliud metuendum superesse, quam quod ipsamet 
actiis perpetratio natura sua secum fert. Pro delictis proinde 
actione publica vindicandis, ea solum habenda sunt, quae 
per praesentem codicem pro talibus declarantur.

V.
Distinctio etiam inter delicta consummata, et non 

consummata fieri debet; in iis, quae consummata non sunt, 
eo gravior poena dictabitur, quo propior conatus ad con
summationem fuerit. Sic merus conatus mitiori poena, quam
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delictum attentatum, aut inchoatum coercebitur. Conatus 
in indagatione ; attentatum in praeparatione ; inchoatum in 
mediorum applicatione constituitur. Sed et illud Judici 
probe discernendum : an delicti consummatio spontaneo 
delinquentis motu, vi externa, casuve fortuito inter
missa sit ?

VI.

Neque actiones alienae imputari poterunt, nisi in quan
tum concursus ad easdem probaretur. Ac tum etiam dis
tinctio inter socios, complices, et conscios observabitur. Socii 
aequali, complices et conscii gradui culpae, aut malitiae 
proportionata poena punientur ; atque inde sequitur : apud 
complices, reflexionem non solum ad principale delictum 
habendam semper esse, sed saepe apud principalem delin
quentem malitiam, apud complices autem culpam tantum
modo subversari, adeoque in delictis, in quibus de natura 
eorundem culpa esse nequit, gradus culpae de complicibus 
tantummodo intelligendos venire. Si quis tamen ut delicti 
Autor semet a caeteris distinxerit, aut autoritate, aliisque 
modis ad delinquendum quospiam induxerit, graviori quam 
reliqui, poenae subjicietur.

Qui alterius opera ad delinquendum utitur, ejusdem 
in genere, ac delinquens ipsémét, poenae reus erit.

Qui vero potu, aut alia quacunque ratione ad delictum 
aliquod alterum pellexerit, de omnibus dehcti consequentiis 
respondebit.

Quodsi plures perpetrandorum plurium delictorum 
causa, societatem iniverint, licet quidem incusatus ad unicum 
saltem delictum effective concurrisset, attamen de reliquis 
etiam, quamdiu in societate perseverasse probatus fuerit, 
respondere obligabitur.

Tum demum receptatores pari cum principalibus delin
quentibus poena adficientur, dum ante delictum de iis, aut 
rebus e delicto quaesitis occultandis, inter delinquentem, 
et receptatorem conventum flerit.
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VH.
Cum in omnibus delictis veritas iisdem modis exquiri 

debeat, media, quae in nullo casu ad veritatem eruendam 
apta sunt, nec in delictis atrocioribus, pro idoneis exquiren
dae veritatis mediis apta esse possunt.

In  reliquo norma procedúráé, ac requisita defensae 
media, eo accuratius in criminalibus observari debent, quo 
gravius legum Criminalium objectum est.

Nec sola processus defluentis norma, sed et ipsa sen
tentiae executio ad partem Officii Judicis pertinet, neque 
unquam licentiae plebis concredi poterit.

VIII.

Poenae cujuslibet tinis quoad delinquentem est: ut 
aut idem emendetur, aut si emendari nequit, ulterior nocendi 
facultas ipsi adimatur. Quoad vero publicum, poenarum finis 
exemplum est, ut videlicet metu poenae a delinquendo alii 
absterreantur. Vindicta igitur in nullo casu poenae objectum 
esse potest, semperque legum sanctitatem dedecet.

Requisita vero poenarum sunt : ut poena quaelibet sit 
promta, certa, et idonea; sicque exemplum ad omnes, metus 
ad plurimos, poena ad paucissimos extendatur. Atque exhinc 
consequitur, poenas in quantum fieri potest, (pio celerius 
post commissum delictum, impie loco delicti infligendas esse.

Cavendum autem praeprimis erit : ne poena delinquen
tem seu sibi ipsi, seu publico inutilem efficiat, aut nova 
plane e poenis, delictorum occasio enascatur. Mala certe, 
quae fini poenarum penitus adversantur, pro poenis adhiberi 
nequeunt.

Quo plures in reliquo poenarum species adoptatae 
fuerint, eo facilius relativa e diversa delicti quantitate, ac 
qualitate metienda, delicta inter, poeuasque proportio obser
vari poterit.

In genere autem praeterqam quod poena in propor
tione esse debeat cum malo, quod Reipublicae per delictum 
illatum est, quodve eidem imminet, cum delinquente etiam 
proportionem illam habere debet : ut ejusdem malum sit
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sufficiens ad relinquendum bonum, quod e commissione 
delicti delinquens sperare posset. E t ideo e delinquentis, ac 
delicti cujuslibet indole poena desumi debet.

IX.
Delicta, quae facilius occultari poterunt, poena seve

riore castigabuntur; ut nempe metus severioris poenae eos 
absterreat, quos occasio, aut spes impunitatis ad delinquen
dum invitat. Xon secus delictis, quae frequentius committi 
solent, severior quidem, sed non diu duratura, promteque 
irroganda poena statuetur.

Quorum autem publica punitio, et propalatio, bonis 
moribus periculum minaretur, privatim punientur ; admissis 
tamen delinquenti lege praescriptis defensae mediis.

Ea demum, quorum punitio majus lieipublicae adferret 
detrimentum, an, et qualiter punienda sint ? ante ferendam 
sententiam, supremi tribunalis inviationi substernentur. 
Porro

X.
Eo adhuc in poenis dictandis advertendum : ut acces

sorie damnum etiam per delinquentem tam publico, quam 
privatis illatum compensetur. Ac licet poenam ultra delin
quentem extendere aequitas naturalis non admittat, ad 
damna tamen laeso resarcienda, ac expensas Judiciales, 
haeredes quoque delinquentis ad vires successionis obli
gantur.

XI.
Prout ad dilecta genius populi, forma regiminis, ratio 

educationis, modus cogitandi, aliaeque tam morales, quam 
pbisicae circumstantiae influxum habent, ita in poenis 
quoque dictandis tam horum, quam sexus, aetatis, et condi
tionis ratio semper habebitur. Ac licet ob dilectum idem, 
cuilibet ejusdem societatis civi aequaliter gravis poena dic
tari debeat, cum tamen cultioribus hominibus minus malum 
ad emendationem sufficiat, malumque, etsi mitius, mollio
rem educationem nactis longe gravius accidat, eadem per

1843-iki javaslatok. III. k. 32
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omnia poenae species, ejusdem quamvis dilecti reis, dictari 
haud potest; et ideo intermedia ad singulum culpae vel 
malitiae gradum poenae intensio, uti etiam poenarum juxta 
legales limites substitutio, ad obtinendam veram delictum, 
ac poenam inter proportionem, a sententia Judicis, singuli 
delinquentis, delictique circumstantiis innixa, dependebit. 
Caeterum

X II.

Malum quodlibet, ipsaque mors, tanquam poena dic
tari potest, si medium aliud conservandae securitatis publicae, 
praesto non fuerit. Quodsi enim privato cuilibet, in statu 
defensae, ad sui conservationem media omnia adbibere licet, 
id profecto Bepublicae, securitatis suae causa difficultari 
nequit. Quale autem medium ad conservandam securitatem, 
obtinendumque poenarum finem publicum, sive exemplum, 
sit necessarium, id e moribus populi, caeterisque facti cir
cumstantiis dijudicabitur.

In mortis interim poena observandum : quod, cum 
mors malorum omnium postremum sit, ejusdemque exas
peratio fini poenae, ac humanae cumprimis mansvetudini 
adversetur, mortis exasperatio, vivo delinquente nunquam 
adhibebitur; quin potius ad evitandos tristissimos sane 
humanitati casus, qui non raro ob ministrorum Justitiae 
sive negligentiam, sive imperitiam emergere consveverant, 
poena mortis, quam minime casibus obnoxia methodo desu
metur. Subinde tamen, in casibus extraordinariis, cadaveris 
ad locum infamen expositio, dissectio, incineratio, vel sup
plicio adfecti divulgatio institui poterit.

X III.

Si delinquens diversorum delictorum reus fuerit, adque 
ad haec capitale etiam delictum concurrerit, sola capitalis 
in reum poena decernetur. Quodsi autem capitale nullum 
extiterit, ejusdem poena dictabitur, in quod lex severius 
animadvertit ; ita tamen, ut poenae exasperandae causa, 
reliquorum etiam ratio habeatur.
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XIV.

In  regula quidem Judex lege nec mitior nec severior 
esse potest; in casibus tamen, in quibus ipsi lex arbitrium 
detulerit, meminisse debet, absolutam ab hominibus per
fectionem desiderari haud posse, ac delinquentem etiam 
Concivem, et Cohominem suum esse.

Ex his proinde quoad poenas sequentia deducuntur :

XV.
M ortis poenam in nullo alio casu dictandam esse, 

quam malitia deinquentis gradum eum attingente, ut socie
tatis civilis, singulorumve ejusdem Civium securitas, publi- 
cusque poenarum omnium linis, sive exemplum non aliter, 
quam morte delinquentis obtineri possit.

Ad quod etiam eo certius assequendum, mortis poena 
in quantum tieri poterit, semper in loco delicti, aut saltem 
eidem proximiori indigetur.

Modus vero poenam hanc indigendi uniformis erit, 
semperque gladius ratione tali adaptatus adhibebitur, ut 
ad mortem condemnatus quam celerime, et certissime ean
dem subeat.

XVI.

Carceres pro poena dictandi alii mitiores, alii vero 
duriores erunt. Duriores adhibebuntur, ubi gradus malitiae 
delinquentis exasperationem postulaverit. Porro ad carceres 
condemnatis proportionati etiam, ad mentem principii 
11-mi codicis istius, labores assignabuntur. Quodsi autem 
longiores carceres dictati fuerint, delinquentes talismodi 
eorsum transponentur : ubi ex ipsorum laboribus redun
datura in publicum notabilis utilitas sperari poterit. 
Talia sunt: canalium effossio, viarum reparatio, duvio- 
rum repurgatio, fortalitiorum aedidcia, aggeres, metalla, 
et salis fossura; praeprimis autem pro junioribus, caete- 
risque, quorum emendatio facilius sperari potest, domus 
correctoria.

32*
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X V II.
Verbera rei publice, vel privatim irrogabuntur; priva

tim in iis tantummodo delictis, quae majori populi parti 
ignota sunt, quorumve ipsa propalatio bonis moribus peri
culum minaretur. In  reliquo eadem semper publice, et quo 
majori hominum in frequentia, sique circumstantiae admise
rint, in ipso delicti loco infligentur; huncque in finem, 
accomodus semper in sententia qualibet locus, tempusque 
designabitur.

Viri baculis, foeminae scuticis cedentur ; ac [ter eum, 
qui executioni praefuerit, sedulo semper attendetur : ne 
irreparabile delinquentis sanitati detrimentum inferatur. 
Eapropter ubi de viribus delinquentis dubium quodpiam 
suboriretur, Jurisdictionis Medicus, vel Chirurgus praevie 
consulendus erit : quotnam verberum ictibus ad semel suf
ferendis delinquentem parem esse conseat. Sed, et sub ipso 
executionis actu, si observatum fuerit, delinquentem dictato 
verberum numero sufferendo, absque jactura valetudinis 
imparem esse, id ipsum pro faciendis dispositionibus con
gruis, procedenti Judicio insinuabitur.

In reliquo, centum baculorum, vel scuticarum ictibus 
per partes infligendis, annuo carceri aequiparatis, proportio 
eadem ubique observabitur, quum loco verberum carceres, 
aut vero loco carcerum verbera substitui poterunt. Atque 
in hac quoque substitutione retlexio semper ad principiorum 
paragraphum undecimum habebitur, neque honoratiores 
verberibus subjicientur. Pro honoratioribus auteni omnes 
in publico quopiam munere constituti Xobiles item, ac 
Cives in actuali Jurium suorum usu existentes, ac his 
etiam communi hominum existimatione aequiparati reputa
buntur. Pro circumstantiarum tamen diversitate, loco etiam 
poenae carcerum unius mensis, 25 baculorum, vel scutica
rum ictus dictari poterunt.

X V III.
Publica delinquentis divulgatio locum habebit, ubi 

semet delinquens sententiae Judicii subtraxerit, aut alias 
etiam, quandocunque .1 udex Superior id ex usu publici
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futurum censuerit : ut inflicta delinquenti poena toti publico 
innotescat.

X IX.

Expositio ad infamen columnam cum delicti inscrip
tione, praeprimis in delictis ad morum corruptelam tenden
tibus, caeterisque talibus, adinstar exasperationis poenae, 
reflexe tamen ad principium nonum adhibebitur, in quibus 
publici interest, delictum, et delinquentes quo magis con- 
temtos. atque abominabiles effici.

XX.

Palinodia, seu publica deprecatio, dictorumque, ac 
scriptorum retractatio, in libellis famosis, caeterisque honori 
Civium, et praesertim Magistratualium injuriosis delictis 
obtinebit.

XXI.
Infamia delictis talismodi adjicietur, quae abjecti 

animi indicium, turpitudinem, fallaciam, aut etiam ordini, 
ac decori pnblico derogamen in se continent ; ac nisi 
infamia sententia mediante per expressum imposita fuerit, 
nulla poena, multo minus accusatio publica infamiam 
irrogabit.

X X II.
Relegatio e Regno nonnisi contra extraneos, contra 

intraneos autem nonnisi in casu peculiari lege designando 
pronunciabitur. Relegatio autem e certo loco, uti etiam 
domicilii ad certum locum defixio, delinquentibus talibus 
dictabitur, quorum in loco prioris habitationis permansio, 
incolis ejusdem loci periculosa esse, aut vero delinquentium 
etiam emendatio facilius alibi sperari poterit.

X X III.
Mulctae pecuniariae delinquente sententiam morte 

praeveniente, et alioquin in lucrum Judicis nunquam ces
surae, in genere quidem loco poenae dictari haud possunt 
uhi tamen locum habere queant, in specifico ad delictum
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singulum determinabitur; uti etiam, quandonam apud 
honoratiores singulae diei carceres, Mulctu, aequanimi Judi
cis sententia facultatibus delinquentis adtemperanda, redimi 
possint, id quoque speciatim exprimetur. .Quodsi vero facul
tatibus delinquens caruerit, eaedem nunquam dictari pote
runt; proinde hoc in causa, loco singuli fioreni. career 
unius diei, vel substituenda juxta principium 17-mum ver
bera dictabuntur.

Ubi porro damni resarcitio, sive detrimenti corporis, 
sive laesi honoris compensatio, sive occisi viduae, et prolium 
indemnisatio, aut qualiscunque demum bonificatio subversa
tur, tam ad delinquentis facultates, quam ad damnificati 
con ditionem advertetur.

Quodsi demum delinquens ob facultatum defectum, 
damnum resarcire non potuerit, idem jus damnificato compe
tet, quod leges creditori contra debitorem tribuunt.



PAKS PRIMA
DE

FORMA PROCDEURAE.

ARTICULUS I.

De iis, quae capturam praecedunt.

§. 1. Ad officium boni Civis pertinet, cujuscunque 
status, aut conditionis ille fuerit, delictum debite sibi cogni
tum seu jam perpetratum, seu perpetrandum Superioritati 
indicare. Qui id intermiserit, neglectus illius, pro ratione 
majoris publicum, vel privatos tangentis damni, aut periculi, 
non indicantis item gravioris culpae, aut malitiae, quibusnam 
in casibus ad actionem publicam pertinebit? parte 2-da 
Codicis hujus recensebitur.

§. 2. Eximuntur tamen ab hac obligatione denunciandi 
delicti jam perpetrati, Consanguinei auctoris in linea ascen
denti, et descendenti, conjuges, collaterales usque 2 -dum 
consanguineitatis, et affinitatis gradum ob reverentiam, 
nexum, et amorem naturalem, quibus sibi juncti sunt; 
Criminibus parte 2-da Codicis hujus articulo 1-mo designa
tis exceptis, a quorum indicandorum obligatione Con
sanguinei duntaxat in ascendenti, et descendenti linea, atque 
Conjuges eximuntur.

§. 3. Denunciator vero semper nomen, conditionem 
item, et domicilium suum edere teneatur; neque ullae 
unquam etiam in gravissimis Criminibus, ad praecavendas 
Regnicolarum vexas, delationes sub anonymo per Judicem 
recipiendae. Jurisdictio tamen debet nomen denunciantis, 
si quidem id petierit, secreto tenere, sed accusato nominandus
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erit ; quam primum delicti postulatus nomen illius prodi 
petierit, vel ubi etiam non petente incusato, Judex ex 
circumstantiis perspexerit : quod delatus non possit defen
sam suam alias, quam prodito delatoris nomine, adornare; 
ut taliter incusatus, si quas contra denunciantem habet 
exceptiones, mox obmoveat, et ut in casum iniquae delatio
nis laeso condigna satisfactio praestari possit.

§. 4. Obligatio porro detegendorum delictorum princi
paliter incumbet Jurisdictionibus, ac quibusvis Magistratua- 
libus, qui si fundata cujuspiam delicti, sanctione hac desi
gnandi indicia compererint, non solum fundatam investigatio
nem actutum paragere, eamque, quam circumstantiae exigunt, 
provisionem facere obligabuntur, sed insuper domorum 
quarumvis in Jurisdictione sua sitarum (praemissa tamen 
erga Ecclesiasticos, ac Nobiles, aliosque honestioris con
ditionis Cives, et inhabitatores, officiosa requisitione, et in 
casum renitentiae, infra articulo 2 -do designanda provisione) 
si sufficientia occultorum delictorum, aut occultati corporis 
delicti, vel malefactoris indicia adsint, pervestigatio eisdem 
libera erit. •

§. 5. Ubi vero verosimilis rumor de turba malefac
torum inter limites eorum Jurisdictionis se detinentium 
increbresceret, si saepius Crimina patrarentur, quin eorum 
auctores intercipi valeant, si viae publicae minus securae 
essent, si innotesceret delinquentem semet intra limites 
detinere, quin locus mansionis ejus sciatur, tunc generalem 
processus, aut districtus sui pervestigationem instituent ita : 
u t suspectae domus, campi, viae, et sylvae expetita etiam, 
pro re nata, militari assistentia, vigiliis cingantur, omnis- 
que recessus eo modo perquiratur: ut delitescens in eo 
malefactor interceptionem sui non facile evitare possit. Non 
secus etiam vicinis Jurisdictionibus notitiam hujus secreto 
dabunt, quo et hae sua ex parte vigilent, congruaque ad 
elabi nitentem malefactorem, intercipiendum disponant. In 
pervestigatione vero talium malefactorum, et persecutione, 
omnes sub designanda parte 2-da poena, eisdem debitam 
assistentiam praestare tenebuntur.
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A B T IC U L U S II.

De Captura, et ejusdem Impedimentis.
§. 1. Delicti publici insimulatos detinere, detinerique 

facere, incumbet quidem quibusvis Magistratibus publicis, 
et localibus, horumque subalternis; Dominia vero terrestralia 
non modo ad perquisitionem, sed et comprehensionem talium, 
facta sibi insinuatione, omnem necessariam possibilem 
assistentiam praestare obligabuntur. Cum tamen contra 
veram libertatem, securitatemque civilem sit : ut quis sine 
fundamento libertate sua naturali privetur, captura non 
alias habebit locum, nisi ubi quis; aut delictum per se 
commissum ipse confiteretur, aut in flagranti deprehensus 
esset; vel vero probabilis, et circumstantialis de patrato 
per eundem delicto denunciatio praecessisset, aut repertum 
corpus delicti, fundataque delicti indicia eum delicti autorem 
iridigitarent.

§. 2 . Yagi tamen passualibus destituti, vel iisdem 
abutendes, aut quorum comprehensio, vel descriptio personae 
publicata habebitur, non liabitis etiam praeviis indiciis ad 
suspicionem, et praesumtionem etiam confestim capientur.

§. 3. Ita  et cujuscunque conditionis, aut status 
sufficienti etiam fundo, aut possessorio provisae personae, 
in flagranti vel loco delicti, aut persecutione ex ipso actu, 
et loco delicti patrati inchoata, et absque interruptione 
continuata, in Delictis Codicis hujus parte 2-da articulis 
1. 2. 3. 4. 5. 8 . 10. 13. 14. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 
28. 29. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 43. designatis, prout 
et in casibus gravioris verberationis, et vulnerationis, ac 
alterius etiam delicti, si illud cum aliquo ex praespecificatis 
connexum foret, per quoscunque comprehendentur. Pro 
qualibus in flagranti delicto deprehensis, possessionati quam
vis fuerint, Officialis Cassarum publicarum, aut privatarum 
etiam, reputandi venient, qui per visitationem cassae, vel 
secus, eandem contrectasse comperirentur.

§. 4. Extra locum delicti vero Ecclesiasticae, et Nobiles 
possessionatae, aut fundo sufficienti provisae personae, nonnisi 
in manifestis Criminibus notae infidelitatis, alii vero delicto ■
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rum parte 2-da Codicis liujus designandorum insimulati, 
sive illi Ecclesiastici, et Nobiles praeter domicilium vix 
aliquid habentes, sive alterius conditionis homines fuerint, 
nonnisi illi extra locum delicti in persona detinebuntur, 
quoad quos metus profugii, sive ex ratione gravitatis delicti 
illudque mansurae poenae, sive ex defectu substantiae, aut 
sufficientis Fidejussionis subversabitur.

§. 5. Ne autem sub spe refugii confidentius delicta 
committantur, Jus Asyli prioribus temporibus usurpatum, 
et jam alioquin extra usum positum, velut Justitiae impedi
mentum, nullo unquam in casu habebit locum ; sed tam 
Ecclesiastici, quam Nobiles, quosvis delicti insimulatos, ad 
Ecclesias, Parochias, vel alia religiosa loca, aut Curias 
Nobilitares confugientes, erga repetitionem Magistratualis, 
sub onere responsionis eosdem mansuro, et poena in contra
venientes designanda, actutum extradare obligabuntur.

§. (i. In casum renitentiae, localis Jurisdictio omnem 
requisitam cautelam adhibebit : ne delitescens interea effugiat. 
Casum vero renitentiae instantanée proximo districtuali 
magistratuali insinuabit, qui praemissa iterum officiosa 
requisitione, si delicti insimulatum e loco refugii ultro 
extradare nollent, eundem servata, in quantum possibile 
est, omni moderatione, authoritate publica inde eximet, 
relationemque superinde eminentiori Magistratui faciet.

§. 7. In detentione incusati, ne evadat, omni cum 
praecautione procedendum erit; quin pro re nata, duriora' 
etiam media adhiberi poterunt. Detinendus vero sine reni- 
tentia obsequi tenebitur, alioquin ferente necessitate, ingratis 
etiam mediis, cum detrimento quoque corporis, ac in gra
vioribus, ipsius vitae discrimine, ad id eundem cogere lici
tum est.

8 . Quodsi tamen delicti insimulatum quaqua ratione 
effugere, neque in ipsa persecutione comprehendi posse 
contigerit, tali in casu Magistratus locales, vel Dominia 
terrestralia, casum proximo magistratuali districtuali sine 
mora indicabunt, (qui actutum non tantum de ulteriori 
nefors profugi persecutione opportuna disponet, sed vicinis 
etiam Jurisdictionibus, penes descriptionem personae, profu-
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gium ejus indicabit, quae pariter sine mora perquisitionem 
ejus, et currentationem peragere obligabuntur. Id ipsum in 
delictis capitali Inis, vel graviorem poenam post se trahen
tibus, Magistratualis competenti Jurisdictioni eum in finem 
referendum habebit, quo profugus non solum per gremium 
totius Comitatus, aut districtus perquiratur, sed Consilio 
etiam Regio Locumtenentiali personalis profugi descriptio, 
fine debitae currentationis submittatur.

§. 9. Res porro apud comprehensum occasione capturae 
repertae, abrogatis hoc in passu sancitis Regni legibus, 
non incaptivanti cedunt, sed si propriae comprehensi fuerint, 
nisi resarcitio illati damni harum quoque sequestrationem 
exigat, custodiae eorum, ad quos de Jure pertinent, consi
gnabuntur ; si vero alienae comperientur, sequestrandae, 
et suo tempore, vel etiam proprietate sufficienter probata, 
praevia consignatione, et aestimatione, etiam in instanti 
proprietariis restituendae, vel juxta provisionem ab intra 
articulo 17-mo Codicis hujus faciendum, fundo Jurisdictionis 
comprehensum judicaturae addicendae venient.

ARTICULUS III.

De obligatione localis Jurisdictionis, occasione capturae,.
% 1. Ut primum localis Jurisdictio delictum quodpiam 

detexerit, aut eidem sive per alium, sive per ipsumet delin
quentem detectum fuerit, obligabitur continuo ad cognitio
nem qualitatis ejusdem procedere; sive in omni casu, quo 
delictum ejus generis est, sui ut vestigia relinquat (nisi 
haec jam submota, vel abolita fuissent) investigatio ejus, 
citra excipiendum tamen a quocunque juramentum in loco 
delicti, et quidem, ubi hujus vestigia prostant, suscipi, ác
si in loco, scripturae gnarus reperiatur, notio, sive speciec 
facti ad scriptum apponi debet.

§. 2 . Cum autem corpus delicti sit argumentum com
missi delicti, ante omnia in corpus delicti inquirendum; 
ac ubi factum permanens est, ut in homicidiis, interem
torum, vel subitanee mortuorum, vel eorum, de quorum 
violenta morte suspicio subest, corpora, ante revisonem sine



5 0 8

licentia superioris Magistratualis non sepelienda, imo, ubi 
circumstantiae admiserint, nec loco movenda sunt; sed si 
superior Magistratualis in propinquo degat, huic pro 
instituenda revisione insinuatio facienda, secus vero in casi
bus, ubi superior Magistratualis, aut longius degeret, aut 
adesse non posset, vel qualitercunque revisio moram non 
pateretur, corpus delicti, citra moram accersito Medico, 
cum probatis duobus, vel uno Chirurgo, vel si nec Medicus, 
nec duo Chirurgi haberi possent, per unum probatum 
Chirurgum, revidendum, vel hoc etiam haberi nequeunte, 
per districtualem magistratualem, aut locales Judices, 
rationem non vocati, vel non comparentis pro instituendo 
viso reperto Medici, vel Chirurgi in relatione sua semper 
reddituros, oculariter inspiciendum, prout instrumenta etiam 
mortifera, res ve furto sublatae, aut aliae cum patrato 
Crimine nexum habentes, si haberi poterunt, rite perlus
trandae et sequestrandae sunt. In infanticidiis autem etiam 
parientis, vel suspectae personae corporis, per obstetricatorem 
Chirurgum, vel hoc haberi nequeunte, per duas, aut in 
defectu duarum, per unam obstetricem, revisio quo ocyus 
peragetur.

3. Ad visum repertum rite conficiendum, sectionem
que legitime peragendam, quae requirantur, instructio Medi
cis, Chirurgis, et Obstetricibus Jurisdictionum data, et 
Codici huic ad calcem subnexa perhibet. Unde si corpus 
revidendum interea, donec Medicus, aut Chirurgi accersiti' 
advenerint, loco moveri deberet, vel his haberi nequeuntibus, 
revisio per localem Jurisdictionem, aut districtualem Magi
stratualem suscipienda foret, hi ea omnia observanda habe
bunt, quaecunque tantum ex provocata instructione obser
vare, et relate ad vires, captum, possibilitatemque suam in 
effectum deducere potuerint. Peractum autem legaliter visum 
repertum qua ratione ad gradum probae legalis elevandum 
sit? uberius articulo 10-mo circumscribetur, ubi de proba
tionibus in genere, et specie agetur.

$. 4. In dilectis porro violentam, aut dolosam damni- 
ficationem importantibus, in quantum eandem ex apparen
tibus patrati delicti vestigiis, aut testium fassionibus eruere
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licet, non tantum qualitas adhibitae vis, aut doli, et hinc 
enati damni objectum, sed etiam valor ejus cognescendus, 
una vero rite investigandum est : num delictum, quod in 
quaestione est, solius delinquentis viribus patrari potuerit? 
vel quo auxilio ad id perficiendum necessario opus fuerit ?

§. 5. Damnificatus porro super sequentibus constitu
endus erit: in quonam damnificatio ipsius consistat? et 
quantum in valore efferat? qua ratione, et per quem damni- 
ficatio eidëm illata sit? subnexa ipsorum investigantium, 
accersitis, si necessum fuerit, etiam artis peritis, aestimatione.

§. 6. His habitis, Jurisdictio localis totam speciem 
facti, si in scriptum redacta fuerit, per investigantes sub
signandam, ad proximum districtualem magistratualem, vel 
etiam ad eminentiorem politicam Jurisdictionem (prout 
nempe haec, vel ille propinquior locali Jurisdictioni fuerit) 
transmittet ; vel si localis notio facti in scriptum redigi 
nequivisset, medio duorum loci Juratorum facti cognitionem 
habentium, casum insinuabit, ac uua ipsum etiam delicti 
insimulatum, si nempe e classe eorum fuerit, quorum captura 
supra articulo 2-do admissa est, sub secura custodia eorsum 
deduci faciet, ac cum omnibus documentis, et instrumentis 
ad dilucidationem facti deservientibus resignabit.

ARTICULUS IV.

De obligatione Individui e Magistratu, cui Incusatus
resignatur.

!$. 1. Adducto incusato, vel secus delicto quopiam, ad 
notitiam individui de Magistratu per localem Jurisdictio
nem delato, ejusdem muneris erit, speciem facti a resignan
tibus exigere, vel ea non habita, auditis facti cognitionem 
habentibus, illam in scriptum redigere.

§. 2. Dein ab incusato, si adductus fuerit, sepositis 
omnibus aliis negotiis suis, mox excipiet extrajudiciale exa
men, circumstantiis patrati, aut delati delicti accomodan- 
dum, confrontatione etiam ejusdem cum damnificatis, et 
testibus, qui praesto haberi poterunt, instituta.

§. 3. His habitis, proxima obligatio erit Magistratua-



lis personae disquirere : an legales rationes supra articulo 
2-do designatae, vel fundata indicia ad capturam statuti 
adfuerint ? et an statutus cadat in classem illorum, quorum 
captura supra citato articulo admissa est; denique, an circa 
localem investigationem, factique cognitionem, ea omnia rite 
observata sint, quae immediate praecedenti articulo prae
scribuntur?

§. 4. Si statutus sive e classe eorum non foret, quo
rum captura praecitato articulo admissa est, sive legales 
rationes, vel fundata indicia pro detentione ejusdem non 
adessent, (praehabita caeteroquin hoc in casu delicti, de 
quo statutus incusatur, ejusque qualitatis debita investi
gatione) eundem dimittet, relationemque superinde eniinen- 
tiori Magistratui faciet.

§. 5. Si localem investigationem, factique cognitionem, 
vel intermissam, vel iis, quae articulo 3-tio praescribuntur, 
minus observatis, peractam viderit, vel quaepiam adhuc ad 
elucubrationem facti, ejusque qualitatis, restarent, proxima 
obligatio manebit Magistratualem circa supplendam, vel 
peragendam, sive per se, sive medio Juratorum loci, si capa
ces, et disinteressati fuerint, de quaestionato facto fundatam 
investigationem, omnesque possibiles pro. et contra probas 
enucleandas. Unde, si non peracto viso reperto cadaver jam 
sepultum foret, exhumationem ejusdem, si usui adhuc esse 
posset, in Imnc linem ordinabit; ad eum denique statum se 
ponet: ut ei omnes, quae factum comitantur, ac pro majori 
ejus pondere, vel alleviamine deserviunt, circumstantias, 
complices, et participes investigare, et cognoscere liceat.

£. (i. E quibus, si statutum fundatis indiciis gravari, 
aut legales rationes pro ejusdem captura adesse viderit, 
simulque statutus e classe eorum fuerit, quorum captura 
articulo 2-do admissa est, statutum pro ratione conditionis 
suae, semper cum plena securitate, ad eminentiorem se politi
cum Magistratum promovebit, eique cum specie facti, extra- 
judiciali statuti examine, aliisque cohaerentibus actis, instru
mentis, rebusque aliis, cum quaestionato crimine nexum 
habentibus resignabit.

§. 7. Una vero, si detectum delictum extra limites
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Jurisdictionis suae commissum fuisset, aut testes in alia 
Jurisdictione degerent, neque constitui commode quirent, 
aut quidpiam ad elucubrandum factum aliunde superaddi 
posse observaret, id ipsum praenotato eminentiori politico 
Magistratui, line suscipiendae eatenus investigationis, con
tinuo notitiae dare debebit.

ABTICTJLUS Y.

De obligatione politicae Jurisdictionis, nui Interceptus
resignatur.

§. 1 . Si interceptus Jurisdictioni politicae, velut proxi
miori, per localem Jurisdictionem resignatus fuerit, politica 
Jurisdictio ea omnia observanda habebit, quae immediate 
praecedenti articulo §§• I- 2. 3. et 4. praescribuntur; eo 
quoad §. 5. modificato : quod si localem investigationem, 
factique cognitionem vel intermissam, vel iis, quae articulo 3-tio 
praescribuntur, minus observatis peractam, aut quaepiam 
adhuc ad elucubrationem facti restare viderit, de quaestionato 
facto investigationem, vel ejus supplementum, non ipsamet 
Jurisdictio politica peraget, sed illi subalterno individuo e 
Magistratu, aut locali Jurisdictioni, si haec capax, et disin- 
teressata fuerit, peragendam, aut supplendam committet, 
cui illius effectuationem tutius, commodiusque concredi posse 
censuerit.

§. 2 . Si vero interceptus Jurisdictioni politicae per 
individuum e Magistratu praecedenti articulo designatum 
resignaretur, ejus factum, relationemque politica Jurisdictio 
supperrevidebit ; et si vel ea, quae praecedentibus articulis 
circa facti cognitionem, investigationemque praescribuntur, 
per praenotatum individuum praetermissa ; vel minus obser
vata, vel iis observatis, incusatum fundatis indiciis non 
gravatum, aut talem, qui in statu libertatis juxta articulum 
2 dum sese defendere poterat, captum, politicaeque Juris
dictioni resignatum, vel e contra fundatis indiciis gravatum, 
talemque, qui detineri debebat, dimissum fuisse observaverit, 
ea incunctanter ordinabit, quae ad plenam facti cogni
tionem. resignati civilem libertatem, aut vero conservandam
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securitatem publicam, quam maxime opportuna esse judi
caverit.

§. 3. Non secus, si juxta §. 7. praecedentis articuli, 
e relatione praedesignati individui, aut localis Jurisdictio
nis viderit, detectum delictum extra limites Jurisdictionis 
suae commissum, aut testes in alia Jurisdictione degere, aut 
quidpiam in elucubrandum factum aliunde superaddi posse : 
immediate correspondentias cum aliis Jurisdictionibus fove
bit, quibus vel delictum elici, manifestumque reddi, vel pro 
re nata incusatus alteri Jurisdictioni tradi possit, ubi faci
liori, leviorique sumtuum, testium, et temporis impendio, 
praetensum delictum, ejusque qualitas elucubrari queat.

tj. 4. Quodsi autem cuncta observanda rite servata, et 
indicia contra incusatum allata, ad gradum talis probae 
elevata esse viderit, quae pro intentanda ei actione publica 
sufficiunt, incusatum Judicio judicandum tradet cum omni
bus documentis, et probis, quae ad plenam possibilem facti 
elubrationem, intentandamque resignato actionem desidera
buntur, ita: ut Judicium, conquisitione probarum amplius 
non occupetur; cum ad ejus officium regulariter nihil aliud, 
quam praehabitas, sibique per fiscum actorem cum actione exhi
bendas probas authenticare, confrontare, vel si has inadaequa- 
tas, uberioresque e circumstantiis elici posse compererit, ad 
earum medio politicae Jurisdictionis suppeditandarum produ
ctionem actorem fiscum inviare, ex plene denique exhaustis pro
bationibus, earumque adminiculis, Judicium ferre, pertineat.

$. 5. Jure etiam Regio, Comitis item Palatini, et 
Locumtenentis Regii, quoad concedendum, de delicto quo
piam insimulatis, salvum conductum ita in salvo perma
nente : ut literae salvi conductus non secus, quam liabita 
de casu, a concernente Magistratu sufficienti informatione, 
in posterum quoque expediantur.

ARTICULUS VI.

74e Custodia, et modo Incusatos ante finalem Sententiam
tractandi.

§. 1. Incusatum ad arestum deductum, Castellanus, 
sive aresti Praefectus, sub securam custodiam recipiet cum
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cohaerentibus actis, rebusque cum eo adlatis diligenter 
asservandis, eorumque inventario, cujus unum exemplar 
aresti Praefectus per se subsignandum resignantibus extra
d a i t ,  alterum vero exemplar per transmittentem magistra- 
tualem, vel resignantes locales Judices subscriptum retine
bit. incusatumque pervestigari faciet : ne scilicet ipsi quid- 
piam ex instrumentis ad effrigendum arestum idoneis, armis 
item, aut quacunque alia re, qua sibi vim forte inferre 
possit, relinquatur.

§. 2 . Quodsi complices ejusdem simul adducti fuerint, 
eosdem, ne ullus colloquii modus eisdem relinquatur, sepa
rato quamlibet aresto includet.

§. 3. Singuli praeterea adducti nomen, cognomen, et 
conditionem, religionem, aetatem, locum originis, tempus in
ductionis ad arestum, nomen transmittentis Magistratualis, 
delictum, ob quod captus est, tabellae eatenus praescriptae, 
ipsa inductionis die inscribet.

§. 4. Arestum porro ante condemnationem, custodia 
esse debet, et non poena ; unde tam quoad alimenta, et aliam 
provisionem, quam ipsam custodiam, captivi ante senten
tiam ita tractentur : ne valetudo illorum ulli alteri peri
culo, vel ipsi captivi ulli alteri malo expositi sint, quam 
quoad fugam eorum impediendam, personamque illorum sub 
secura custodia tenendam necessarium fuerit ; nulla alio- 
quin taxa in posterum pro inarestatione, vel dimissione ex 
aresto locum habitura.

ARTICULUS VII.

De Judice, et Judicatu in causis publicis.

jj. 1. Potestate causas publicas cognoscendi, et judi
candi nonnisi Comitatus, liberae, et Regiae Civitates, ac 
Distictus privilegiati, qui constanter publicam Civilem 
Jurisdictionem exercent, in posterum pollebunt; eo suapte 
intellecto : quod nobilitari praerogativa gaudentes, nonnisi 
per Jurisdictionem Comitatensem judicari possint.

§. 2. Incusatus cujuscunque status, et conditionis, per
1843-iki javaslatok. III. k. 33
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eam Jurisdictionem sibi competentem judicabitur, cui locus 
ille adjacet, in quo delictum patratum est. Proinde tam 
fugitivi alibi intercepti eidem Jurisdictioni resignandi sunt, 
quam et tales Judicatui praemissae Jurisdictionis subjace
bunt, qui locum delicti evadentes, in alia Jurisdictione 
residentiam, et conformitate articuli 2-di Codicis hujus, in 
statu libertatis se se defendendi jus habent. Ne tamen 
quospiam extra lares proprios peregre abeuntes, fatali 
quadam apparentium circumstantiarum complicatione involvi, 
in absentes delictum detorqueri, sicque indigne divexari 
contingat, competens Jurisdictio, in cujus gremio delictum 
patratum est, omnes circumstantias, indicia, ac probas, 
quae ad excitandam contra incusatum actionem collectae 
sunt, cum illo competente Magistratu, in cujus gremio 
incusatus residet, communicabit, ad hancque accusationem 
incusatus respondebit. Si demum post transmissum tale 
responsum, Magistratus in loco patrati delicti ultro adin- 
venerit, incusatum gravantia illum indicia, aut probas plene 
non diluisse, adeoque fundamentum intentandae eidem actio
nis publicae omnino adesse, medio praemissae Juris
dictionis, in cujus gremio residet, incusatus ad praeattac- 
tum forum loci patrati delicti citabitur, eique adstare 
tenebitur. Si demum delictum in uno loco coeptum, in 
alio completum, vel corpus delicti in duarum Jurisdictio
num confinio repertum esset, aut plura delicta in distinctis 
Jurisdictionibus patrata concurrerent, incusatus per illam 
Jurisdictionem judicabitur, ad cujus cognitionem delictum 
quodcunque ex praemissis prius pervenerit.

§. 3. Potestas tamen haec judicandi cessat, quoties 
causa forum aliquod privilegiatum sortitur. Unde in Crimini
bus articulo 1-mo partis 2-dae specificatis, notae infidelita
tis, et casibus turbatae publicae Comitiorumt securitatis 
articulo 7-ino 1723. designatis, quoad cujuscunque status, 
et conditionis personas, militaribus etiam (salva caeteroquin 
articuli 11-mi 1723. dispositione) huc intellectis, competens 
forum erit Tabula Regia.
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ARTICULUS VIII.

De Act or atu.

Actoratus in casibus notam infidelitatis inferentibus 
articulo 1-mo partis 2-dae specificatis, nec non violationem 
salvi conductus Comitiorum, conformitate articuli 7-mi 1723. 
involventibus, Fisco Regio ; in aliis autem delictis Codice 
hoc designandis competet Fisco Magistratuali illius Juris
dictionis, cui immediate praecedenti articulo potestas judi
candi delata est.

ARTICULUS IX.

De Examine Judiciali
§. 1. Si norma procedúráé, ac requisita defensae media 

juxta principium 7-mum eo accuratius in Criminalibus 
observari debent, quo gravius Legium Criminalium objec
tum est : solenne Judicium, plena proba, completa defensa, 
et exauditio requiritur, si de vita Civis, aut irroganda seu 
in rebus, seu in persona ejus poena agatur. Proinde nullus 
Civium judicari, tanto minus puniri poterit, antequam in 
Judicio débiter exaudiatur.

§. 2. Requisita porro Judicialis examinis haec erunt : 
ut capta praevia ex specie facti, et extrajudiciali examine 
delicti, ejusque qualitatis notitia, examinandus in Judicio^ 
praemissa seria adhortatione, quod Judici legitime interro
ganti sincere fateri teneatur, de nomine, et cognomine, de 
annis aetatis, loco nativitatis, et ultimae commorationis; 
vel si vagabundus sit, de loco etiam educationis, servitii, 
functionis, conditionis, et rationis vivendi, an, quoties, ubi, 
et quare in aresto fuerit, quave ratione ex eo dimissus sit ? 
de causa, ob quam captus est, et si circumstantiae delicti 
ita comparatae sint, ut illud per singularem personam 
patrari nequivisse appareat, de sociis ; aut si delictum per 
se solum patratum esse confiteretur, de modo, quo illud 
committere potuerit, interrogetur. Caeterum examine quae
vis peculiaribus, quae delictum comitantur, circumstantiis 
accomodanda erunt ; unde pro formandis specialibus quaes
tionibus, certum, et fixum exemplar ob varietatem casuum

33*



5 1 6

praescribi nequit. Id  tamen sit pro regula : super omnibus 
circumstantiis tam aggravantibus, quam alleviantibus incusa
tum interrogandum esse ; ita tamen, ut circumstantiae 
incusatum enodantes, primum non ali ipso incusato, sed a 
testibus exquirantur. Quodsi tamen ex testium fassionibus, 
in exculpationem incusati nihil certi elici posset, nec incu
satus etiam quidquam in enodationem sui adferret, tunc 
Judex ad extremum quaestiones in favorem incusati ten
dentes, quas ex circumstantiis praetensi delicti justas, legiti
mas, et favorabiles esse agnoverit, formet, et adhibeat.

$. 3. Si plures delicti socii, et complices fuerint, 
seorsim quilibet examinandus, ne quispiam eorum inaudiendo 
alterius fassionem, eidem semet conformet.

§. 4. Abstinendum in boc examine ab omnibus dolo
sis persvasionibus, a promissione gratiae, vel remissionis 
poenae ; multo autem magis a minis, et verberibus, imo et 
verbis acerbioribus; praeterquam enim, quod extorta ejus
modi confessio ipso Jure sit nulla, dubia, et injusta, in 
promissis non servatis, detegitur promissioris levitas, quae 
a Judice procul abesse debet.

§. 5. Si tamen examinatus esset pertinax, vel non 
apposite responderet, modo legitimo ad id compellendus est; 
utpote confrontatione cum testibus, complicibus, praepositis 
ipsi ob oculos ipsum gravantibus . circumstantiis, indiciis, 
armis, instrumentisque patrati sceleris, aut literis, aliisque 
rebus ad convictionem examinati deservientibus; ac si haec 
quoque non proficerent, pro majori ipsius compunctione, et 
convictione, juramento per testes in caput ejus deponendo.

§. 6. Quaestiones quaevis, et ad has edita responsa, 
iisdem, quibus examinatus utitur, verbis, (nisi forte extra- 
judiciale examen, quoad omnes requisitas circumstantias 
completum confirmaret, aut in aliquibus solum modificaret), 
scripto Judiciali examini inserenda venient. Post factam 
autem insertionem, examinato finem in eum : num omnia 
proprie assumta, et Fassioni ipsius conformiter, rite inducta 
sint? relegi debebunt. Si examinatus quidpiam alterari 
vellet, id etiam, quin priora per ipsum, reapse tamen dicta
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corrigantur, ad perspiciendas vacillationes, con tin native 
examini subjungenda sunt.

§. 7. Si mutum, vel amentem se tingeret, simulatio 
debite, adhibito etiam Medico, vel Chirurgo, exploranda; 
eaque comperta, contra incusatum, tan quam pertinacem, 
priori modo procedendum est, haecque circumstantia ipsi 
pro gravante deserviat.

§. 8. Quodsi autem revera mutus, aut surdus esset, 
mediante scriptura, vel congruis responsiones eruendae sunt.

§. 9. Si examinandus eam solum linguam loqueretur, 
quam ad Judicium nemo calleret, examini unus interpres, 
si duo haberi non possent, linguae ejusdem gnarus adscis- 
catur, qui praevie juramento adstringendus erit : quod nimi
rum interrogatoria Judicii, responsa item examinandi, absque 
ulla mutatione : exacte, et fideliter interpretari, nihil aut 
omittere, aut addere, sed cuncta ita referre velit, prouti 
pereeperit. Si istiusmodi interpres in Judicii districtu non 
inveniretur, res altius referenda erit, quo nimirum seu de 
examinando ad aliud quoddam Judicium, ad quod linguae 
illius gnarae Judiciales personae adsunt, deportando, seu 
de viro quodam, linguae illius gnaro, ad Judicium dele
gando necessario disponantur.

§. 10. Peracto examine, J  udex perpendat : an omnes 
circumstantiae, quoad fieri potuit, legaliter pervestigatae 
sint, vel aliquae indagandae restent? Si novae, aut pro 
allevamine, aut pro aggravio incusati emerserint, ulteriori 
inquisitioni, examinibus, ac pro re nata correspondentiis 
cum aliis Jurisdictionibus fovendis insistendum est, quibus 
vel delictum elici, manifestumque reddi, vel praetensus reus 
salvari possit.

ARTICULUS X.

De Probationibus in genere, et specie.
§. 1. Quemadmodum sine legitima confessione, aut 

legali probatione, nemo poena affici potest : ita si alterutrum 
horum adfuerit, poena lege praescripta locum obtinebit.

§. 2 . Legitima confessio debet esse spontanea, perspicua, 
completa, fundata, Judicialis, et constans.
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§. 3. Spontaneitatis requisita articulo immediate prae
cedenti recensita sunt.

§. 4. Ad perspicuitatem requiritur : ut confessio non 
sit dubia, vaga, generalis, illativa, neve conditiones, aut 
restrictiones contrarias in ipsum causae meritum influxum 
habentes, contineat.

§. 5. Completa tit confessio per enarratum non solum 
factum, sed etiam facti essentiales circumstantias; secus si 
incusatus, vel absque circumsantiis factum confiteretur, vel 
alias circumstantias facto non cohaerentes enarraret, poenae 
statutae, praesertim mortis, ex sola confessione, in defectu 
aliarum probationum, subjici non poterit ; quia dubium 
semet redderet auctorem, et non vanus circa eum metus 
subversaretur, quod praetensum delictum ex taedio vitae 
contra se fateatur.

§. 6. Fundata est : si factum, et recensita te facti cir
cumstantiae abunde verae compertae fuerint, et de corpore 
delicti constet. Unde non exstante corpore delicti, aut prae
existentia ejus ad evidentiam non probata, nec Judicialis 
confessio, ex taedio nefors vitae elicita, praesertim ad irro
gandam poenam capitalem sufficit, sed Judici in corpus 
delicti inquirendum est.

§. 7. Judicialis est, si in Judicio formato deponitur, 
vel extrajudicialiter facta coram Judicio confirmatur. Unde 
extrajudicialis confessio, in benevolo examine, ad praescrip
tum articuli 4-ti §. 2. exigendo facta, et requisitis bocce 
articulo recensitis provisa, semiplenam tantummodo probam 
efficit; accedente nihilominus unius testis omni exceptione 
majoris fassione plenam probam constituet.

§. 8. Ita  etiam multi, aut surdi per interpretes tan
tum elicita confessio pro plena proba non habebitur.

§. 9. Constans denique est : si examinatus citra varia
tionem, perpetim in ea perstiterit. Unde si Judicialem 
etiam confessionem successive revocet, simul vero legitimas 
causas suae revocationis assignet, et probet, aut errorem 
confessionis doceat, quia confessio erronea in causis publi
cis, ubi de periculo vitae, aut poena corporali agitur, etiam 
sponte facta, probato contrario infringi potest, prudens
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Judicis requirit Judicium: an confessione exinde plene 
elisa, vel adminus dubia reddita, revocans simpliciter absol
vendus? vel quia causae revocationis pro re nata etiam 
investigendae, vel nullae, vel leviores adstruuntur, convincen
dus? vel modalitate articulo 13. §. 10. Codicis hujus admissa, 
pro ratione circumstantiarum quomodo puniendus veniat ? 
In concursu demum plurium delictorum, ubi incusatus ex 
bis aliquod negaret, Judex ad principium 13-tium reflecten
dum habebit.

§. 10. Quamvis autem incusatus factum negaret, aut 
confessio ejusdem imperfecta, vel subseque revocata foret, si 
tamen legales probae aliunde eruendae praestantur, condem
natio ejusdem sequi debet, nisi ipsam simul probationem 
enervaret.

§. 11. Legales vero probae praestantur per testes, per 
corpus delicti, ej usque visum repertum, per liter alia instru
menta, et per fundata indicia.

5j. 12. Ut per testes legalis probatio efficiatur, primum 
testes debent esse idonei, et omni exceptione majores.

§. 13. Inhabiles sunt vel natura tales ob defectum 
rationis : uti amentes, fatui, furiosi, phraenetici tempore 
urgentis morbi, surdi de auditu, coeci de visu.

§. 14. Yel ex legis dispositione: uti impuberes, vel 
minores annis 16 nisi subinde Judex pro delinquentis 
alleviamine, minores etiam annis 16 in facto captum ipsorum 
non excedente, audiendos censuerit; infames infamia juris, 
sive ii, qui per sententiam Judicis pro infamibus, vel ad 
perbibendum testimonium incapacibus declarati sunt ; infames 
infamia facti, sive qui de delicto publico inquisitionem 
subeunt, aut ejusmodi reatui impliciti sunt ; ita tamen : 
ut ii, qui ob publicum delictum inquisitionem subierint, 
suam vero innocentiam plene probaverint, vel dictatam 
sibi poenam explevissent, sint testes integri. Item per
juri; illi praeterea, qui in testificando falsi, vacillantes, 
inconstantes, difförmiter fatentes comperti fuerint ; vel vero 
quibus a causa, seu re, quae probanda est, commodum vel 
incommodum dependet. Huc tamen non intellectis laesis, 
aut damnificatis; tales namque, si caeteroquin integrae



famae, et ticlei, nullique exceptioni obnoxii fuerint, in casibus, 
ubi veritas secus nulla alia ratione erui potuerit, et factum 
praeterea, vel uno alio teste omni exceptione majore, vel 
fundatis indiciis semiplenam probam facientibus probaretur, 
tam quoad factum, quam quoad damni illati quantitatem, 
pro idoneis testibus reputabuntur. Non possunt ad haec 
testimonium perhibere .Indices in causa, quam judicant, ita: 
ut .7udicis notitia probationem constituat ; sed tenebitur Judex 
casu in hoc Judicatum deponere, et sic testem penes, vel contra 
incusatum agere. Non sunt praeterea idonei pro perhibendo 
testimonio socii, et complices delicti, in quibuscunque casibus, 
etiam articulo 7-mo 1715. designatis. Item gravi laborantes 
inimicitia contra incusatum; sed nec accusatores; quin 
passiouati ex rancore quopiam, et interessentia delatores 
neque in Criminibus praecitato articulo 7-mo 1715. exceptis. 
Non tamen ii, qui bono animo, et ex obligatione delictum 
competenti loco deferunt. Quaevis denique personae, ad 
publicam notitiam malae famae, vel testes pretio corrupti, 
seu mercede conducti, aut minis adacti, subordinati, aut 
qui conspirant de testimonio contra aliquem dicendo.

15. In reliquo prudenti Judicis judicio relinquitur : 
non ut praevio Jure rejectos testes in testimonium adhibere 
possit, quia non Arbiter, sed Minister Legis est; ast id, ut 
definire queat : an. et quantam fidem mereatur etiam testis 
expresso Jure non rejectus, incredibilia tamen, et cum facti 
circumstantiis non cohaerentia referens ? quia testi plus 
credi non debet, quam credi possit.

$. 16. Non adhibebuntur praeterea in, testes pro 
incusato, sed et contra incusatum a testimonio perhibendo 
semper excusantur : parentes in linea ascendenti, et proles 
in linea descendenti, Conjuges, Fratres, Affines usque 2-dum 
gradum inclusive; Tutores, Tutelati, Curatores, Curatelati, 
Socer, Socrusque contra Nurum, aut Gener um, et vicissim; 
Advocati vero in illa causa, in qua patrocinium incusato 
praestant, vel praestiterunt, in testes admitti non possint.

§. 17. Nascendi autem conditio nulli obstabit, quo 
minus, sive ex illegitimo thoro, sive parentibus qualitercun- 
que notatis genitus, sive ignobilis contra Nobilem, servus,



5 2 1

aut subditus contra Dominum, aliique familiares, et domes
tici (nisi interessentia quaepiam, aut quid aliud integritati 
fidei eorum obstaret) in testimonium pro rerum circum
stantiis admittantur.

§. 18. Ultro, ad sufficiens, et legitimum testimonium 
requiritur: ut testes per ipsum Judicium Juramento, cujus- 
libet testis religioni, quam profitetur, accoinodando obstrin
gantur : quod nempe super eo, de quo interrogati fuerint, 
absque omni mentis restrictione, et ambiguitate, timore, 
amore, odio, munere, complacentia, aut reverentia remotis, 
et postpositis, veritatem sint fassuri, nihilque quod sciunt, 
tacituri, coramque ipso Judicio authenticentur, nisi forte 
J  udicium censeret testem ob morbum, aut alias graves, 
justasque causas, in habitatione ejus, coram exmittendis de 
Juditio, aut ob majorem distantiam, coram alio Judice 
medio compassualium interpellando, exaudiendum esse.

§. 19. Cujusvis testis fassio debet certa, atque indubia 
ratine tam ad factum, in quod inquiritur, quam ad ipsam 
etiam auctoris personam referri, propria atque genuina rei 
ipsius notitia inniti, nequaquam vero ex auditu alieno, 
simplicem, non juratam, privatoque factam relationem 
redolente, conjecturis, probabilitate, atque argumentationibus 
derivari. Unde in factis testis tantummodo videre in dictis 
audire, et simul videre debet; et non tantum dicta, sed 
tonum, gestus, occasionem que, qua verba quaestionata prolata 
sunt, referre obligatur.

ÿ. 20. Quodsi tamen testis de simplici auditu alieno 
loqueretur, in auctorem loquelae indagandum, isque in 
examen, et testimonium vocandus est.

§. 21. Debet praeterea fassio testis cum levata delicti 
corpore in tantum ad minimum convenire, ne scilicet in 
essentialibus circumstantiis contradictio aliqua emergat.

§. 22. Antequam testis juramentum de dicenda veritate 
deponat, semper maturo consilio dispiciendum est : an ejus 
adjurandi sit necessitas? et an ad perhibendum testimonium 
idoneius sit ? Unde juramenti depositio cessabit tunc, si in 
propatulo sit, testem inhabilem, aut suspectum esse, vel ejus 
juramento obstringendi necessitatem non adesse.
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§. 23. Posteaquam vero juramento obstrictus fuerit, 
antequam examinetur, juramenti de dicenda veritate depositi, 
quamve grave scelus sit commissurus, si in causa sanguinis- 
quidpiam timore, favore, odio, aut quocunque respectu 
humano abreptus, insincere retulerit, pro ratione conditionis 
praemonendus veniet. Contra eos vero, qui falsum testimo
nium contra proximum perhibuerint, suo loco poena statuetur.

i;. 24. Dum plures concurrunt testes, quisque singillatim 
examinandus est.

5j. 25. In fassiones testium per suggestiones non invo
landum, tanto minus vero exprobrationes ; terriculamenta, 
aut alia aliqua violenta media, ad eliciendas ab iis fassiones 
unquam adbibenda sunt.

§. 26. Examina testium sobria illorum mente insti
tuenda; responsa, collateralem fassionem alterantia, aut 
fassiones coram Judicio exceptae, verbotenus adscribendae ; 
simulque ad animi motiones : an non passionem aliquam 
ipso vultu, vel sermone prodant? advertendum. In tine 
denique, depositio fassionis testi perlegenda, et si quid 
alteratum voluerit habere, alterandum, incusatoque petenti, 
fassiones testium non solum communicandae, sed etiam in 
genuinis paribus extradandae sunt, terminusque competens 
pro expendendis iis, aliisque contra illum probis conceden
dus est.

§. 27. Cum vero nemo, alterius causa fatigia, et 
expensas subire teneatur, testibus per Magistratum citatis, 
et in exculpationem etiam incusati adhibitis, convenientia 
diurna (nisi iis expresse renuntiarent) ex cassa publica 
solvi debent, iisque, quo tutius ire, et redire possint, salvus 
conductus impertiendus, ac de requisita securitate pros
piciendum est. Proinde, et testes tales, eorumque salvum 
conductum violantibus, poena suo loco statuetur.

§. 28. Medici porro, Chirurgi, atque obstetrices, rela
tiones, ac opiniones suas in publicis gratuito dabunt; bis 
tamen, si non in loco Judicii habitaverint, aut fine peragendi 
visi reperti, extra locum habitationes proficisci debuerint, 
publica vectura, et pariter oonvenientia diurna ex fundo 
publico praestabuntur.



§. 29. Hae tamen et aliae Judiciales expensae, ubi 
incusatus nocens compertus, fundo tam ad publica, quam 
privata onera ferenda sufficienti provisus fuerit, per eum, 
vel eo pro innocente comperto, per accusatorem etiam 
malitiosum, modalitate infra praescribenda, cassae publicae 
successive refundentur.

§. 30. Omnis supra non exceptus, erga solam citatio
nem Judicis, pro perhibendo testimonio, seu authentica- 
tione comparere tenebitur, refractarius vero designanda suo 
loco poena punietur.

§. 31. Quod et de illis, qui familiares, aut domes
ticos suos ad perhibendum testimonium non dimittunt, arcent, 
vel alias praepediunt, intelligendum veniet.

§. 32. Testium examine peracto, sequitur confrontatio, 
nisi incusato delictum confitente esset superflua.

§. 33. Necessaria vero est : vel ut incusatus negans, 
per testes, per denuntiatores, aut per complices de facie 
ad faciem confrontatus confessionem permoveatur; vel ut 
per testium, aut complicum inter se dissidentium concor- 
dantiam, veritas facti plenius eruatur ; vel ut error in 
persona, per ocularem incusati recognitionem removeatur ; 
aut ipsa arma, instrumenta, aut literae, aliaeque res ad 
convictionem incusati, deservientes, vel incusato, vel aliis 
personis ad recognoscendum pro re nata exhibeantur.

§. 34. Confrontatio indiscriminatim cujuscurique con
ditionis, et status incusati, semota omni suggestione, sequen
tem in modum tractanda est : videlicet incusatus ante omnia 
confrontetur citra praesentiam testium cum fassionibus 
eorundem, et hoc nihil proficiente, testis coram sistatur, 
ejusque prior fassio, in quantum incusatum aggravat, punc- 
tatim repetatur, et incusati responsio expetatur; hoc 
etiam non proficiente, objiciat ipsémét testis incusato prae- 
allatas circumstantias, quin pro re nata in faciem, aut 
caput incusati, reiterato breviter juramento, juret. Hic 
etiam semper ad varias animi motiones eorum, qui inter 
se confrontantur, attendendum, universaque Judicialis 
hujus actus series scripto deducenda est.

§. 35. Cum quaecunque testibus contra incusatum.



eadem testibus quoque pro incusato fatentibus competant, 
eadem quoad hos quoque Judicii formalitás per omnia 
observanda veniet.

§. 36. Jam  quod vim similis probationis per testes 
adtinet : ad convictionem incusati duobus opus est testibus 
omni exceptione majoribus; unde singularis testis vim 
semiplenae solum probationis obtinet.

§. 37. Ita et jurata fassio laesi, aut damnificati nulli 
caeteroquin exceptioni quoad integritatem fidei, aut famae 
obnoxii, quoad ipsum quidem factum semiplenem, facto vero 
aliunde plene probato, quoad quantitatem illati damni 
plenam probam constituet in casibus 14. hujus articuli 
praeallatis; semper tamen idoneitas ejusdem, et testimonii 
necessitas, prout et formulae, erga quam jurare debeat, e 
visceribus causae elaboratio, per allegata, et Judicialem 
sententiam superanda veniet.

§. 38. Fassio unius testis utut omni exceptione majo
ris neque tunc plenam probationem dare poterit, si a duo
bus, aut pluribus suspectis testibus confirmata fuerit. Longe 
vero minus poterunt in defectu unius omni exceptione majo
ris testis, fassiones suspectorum testium, quotquot eorum 
fuerint, adversus incusatum in negativa persistentem, pro
bationem quamcunque praestare.

tj. 39. Fassio tamen unius testis omni exceptione ma
joris, poterit vim probationis ad convictionem incusati suffi
cientes conficere, cum incusati confessio, aut alia indicia 
plene probata, non elisa, et cum fassione testis per omnes 
circumstantias cohaerentia accesserint.

40. Si autem fassiones testium minime inter se 
fuerint conformes, vis probationis secundum sequentes regu
las erit judicanda : testes, qui de circumstantia aliqua silent, 
aut se eandem ignorare affirmant, vim probandi fassionum 
illarum nequaquam tollunt, quae de circumstantia eadem 
apposite ab aliis editae sunt. Ubi tamen testis legitimus 
circumstantiam talem, quam necessario scire debebat, se 
penitus ignorare fateretur, contrariam, ad plenam caetero
quin probationem sufficientium duorum testium fassionem, 
quoad illam circumstantiam, ad semiplenam probam reducet,



525

singularis autem testis in obversum fatentis fassionem plene 
elidet. Passiones testium omni exceptione majorum nunquam 
eliduntur, tametsi forte testes suspecti fassionibus istis, seu 
expresse contradixerint, seu sub contrariis aliquibus circum
stantiis rem aliter exposuerint. Si pro incusati tam inno
centia, quam culpa, ad plenam probationem requisitus ido
neorum testium numerus ab utrinque steterit, cum incusati 
conditio semper favorabilior esse debeat, tunc ea circum
stantia erit pro vera habenda, quae incusato favorabilior 
fuerit.

41. Corpus delicti non aliud est, quam evidens exis- 
tentia delicti.

§. 42. Hujus probatio ad fundamentum processus adeo 
pertinet, ut hic, ea neglecta, nullus evadat, ita : ut nec 
confessio incusati juxta §. 5. hujus articali aliquid operetur.

§. 43. Quodvis autem delictum, vel vestigia sui post 
se relinquit, et ideo facti permanentis nominatur, vel non. 
Illud ad sensum, hoc ad intellectum comprobari debet. Ad 
sensum comprobatur conformitate §§. 1. 2. 3. 4. articuli 3-tii 
Codicis hujus per ocularem inspectionem. Ad intellectum 
probatur per testes, vel per indicia.

§. 44. In  delictis articulo 3-tio §. 2. designatis, visum 
repertum super corpore delicti qualiter peragi debeat, eodem 
articulo dictum est; jam ut taliter peractum visum reper
tum, et super hoc depromta opinio pro basi ferendi Judicii 
haberi possit, haec adhuc requiruntur : ut tam visum reper
tum, quam super eo depromenda opinio sub jurata Medico
rum. et Chirurgorum fide fiat ; et ideo, si ad muneris sui par
tes rite explendas generaliter adjurati jam praevie non 
forent, tam super viso reperto fideliter peracto, quam opi
nione sincere depromta, juramentum coram Judicio subse- 
que deponere debebunt; dein, ut opinio Chirurgica confor
mitate instructionis suae §. 24. ante ferendum Judicium 
per juratum Jurisdictionis Physicum superrevideatur. Hi 
opinioni sive unius Chirurgi visum repertum peragentis, sive 
duorum inter se consentientium, opinio quoque Jurisdictio
nis Physici conformis fuerit, pro plena proba habebitur ; si 
vero Physici opinio, sive ab opinione unius solum Chirurgi
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visum repertum peragentis, sive a duorum Chirurgorum 
inter se consentientium opinione discreparet, his in casibus 
opinio superrevidentis Physici tunc locum obtinebit : si 
eadem fuerit favorabilior delinquenti; si vero gravior fuerit, 
tunc ejusdem Jurisdictionis alter Physicus, si duo sunt, si 
autem tantum unus esset, vicinae Jurisdictionis Physicus 
juratam opinionem depromet, et cui is adhaeserit opinioni, 
illi standum erit. Quodsi vero jam in ipso actu sectionis 
plures Chirurgi praesentes, et per eos sub jurata tide diffe
rentes opiniones depromtae fuerint, superarbitrium Physici 
juxta priores regulas excipiendum veniet. Si demum alter 
quispiam, adjurandus tamen Medicus, qui sectioni interfuit, 
sive sua sponte, sive ab adductis in quaestionem judiciariam, 
aut ab enecti cognatis requisitus, scriptam, suisque rationi
bus suffultam sententiam traderet Jurisdictioni, diversam 
ab opinione Jurisdictionis Medici, tunc si opinio ejusdem 
intercedentis alterius Medici delinquenti favorabilior fuerit, 
ea in Judicio locum habebit; si autem gravior fuerit, rur
sus alterius jurati vicinae Jurisdictionis Physici superarbi
trium, et sententia excipietur, et cui is opinioni adhaeserit, 
illi standum veniet. In  casibus denique prorsus specialibus, 
instructionis Medicae §. 2(i. designatis, recursus ad Facul
tatem Medicam in Regno constitutam fiet, tuncque ejusdem 
facultatis opinioni locus in Judicio dabitur.

45. Sicut porro in aestimationibus aliis, juramento 
coram Judicio firmata attestata artisperitorum, ita in delic
tis montanistarum, quoad damni, et fraudis in objectis fo- 
dinalibus illatae indolem, qualitatem, et quantitatem, offi
ciosa attestata Jurisdictionis montanae plenam probam 
constituent.

§. 46. Ipsum autem corpus delicti extra casum depre
hensionis in flagranti prae manibus incusati repertum, eti
amsi evictorem statuere nequiverit (sublato tit. 84. 3-tiae 
rigore) plenam probam contra incusatum non constituet, 
sed erit solum indicium de delicto per eundem perpetrato.

i;. 47. Literalia instrumenta ut probent, de auctore 
coram Judicio constare debet.

48. Super originalis in Judicio habiti exaratione
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Confessio ipsius incusati, vel duorum testium omni excep
tione majorum jurata fassio, contra scribentem plenam 
probam efficit, si in Literis Delictum, Delictive autor directe 
denominetur, et Delictum reipsa secutum sit.

§. 49. Quodsi vero Literae Delictum, Delictive auto- 
reni indirecte tantum indicent, atque argumenta solum ad 
Delictum detegendum suppeditent, non obstante earum 
authentia, Incusato factum negante, neutiquam pro plena 
proba, sed tantummodo pro indicio habebuntur.

§. 50. Absque probarum aliarum concursu, sola vidi- 
mata Documenta, etiamsi Yidimantes jurent scripturam 
Originalis se noscere, eamque Incusati genuinam fuisse, vel 
si Literae in Judicio cum ipso charactere Incusati compor
tentur, illo factum, et scripturam negante, plenam probam 
constituere non possunt, sed pariter tantum pro Indicio 
reputabuntur.

§. 51. Cum Indicia sint argumenta de Delicto, et ejus 
autore, ideo ad probationem species etiam pertinent.

§. 52. Indicia cum Facto, et Incusato, tanquam ejus 
autore, necessario connexa, etiamsi Factum ad talem evi
dentiam ponere videantur : ut Judicem de Delicto per 
Incusatum commisso vix dubitare sinant, quia tamen esse 
potest, ut indicia etiam talia quandoque fallant, Judex e 
proximis licet Indiciis nunquam poenam gradui Delicti alias 
lege adtributam, sed eidem gradui proximam dictabit.

§. 53. Ex adverso autem, unum etiam Indicium neces
sariam cum facto, et Incusato connexionem habens, junctim 
cum legitima Incusati Confessione, vim plenae probationis 
obtinebit.

ií. 54. Qualiter autem Fassioni unius Testis idonei 
accedentia Indicia plenam probam constituant, §. 39. Arti
culi hujus, deductum est.

§. 55. Ut tamen Indicia sint probantia, ante omnia 
praeexistentia Corporis Delicti ad evidentiam doceri debet; 
dein ipsa Indicia non tantum cum Facto, et Incusato neces
sario connexa, sed etiam plene, vel Testibus omni exceptione 
majoribus, vel Documentis recognitis, aut Confessione judiciali 
Incusati probata, et neque per Incusatum elisa esse oportet.
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§. 56. Ceterum nec in his, nec in quibusvis aliis con
currentibus fortissimis praesumtionibus, circumstantiis, et 
Delictis, quae etiam Excepta vocabantur, ac Criminibus 
quibusvis atrocissimis, torturalia Examina tanquam dubia, 
fallibilia, et non idonea, vel in locum horum substituenda 
quaevis violenta eruendae veritatis media, nullo unquam 
tempore, quocunque sub praetextu et colore habebunt locum. 
Cum de omni Jure expressa per talia confessio nihil valeat ; 
et si hoc medium ad veritatem inveniendam in nullo casu 
aptum est, sequitur illud nec in aliquo casu aptum esse 
posse.

§. 57. Ita et Juramentum purgatorium, vi cujus Reus 
innocentiam suam probare vellet, locum in Actionibus publi
cis nunquam obtinebit.

§. 58. Potest vero Incusatus etiam Testes Actoris 
Fisci ad probandam suam innocentiam adhibere, J  udicium 
autem obligatur non tantum ab eo, qui jam sub Inquisi
tione stat, omne id assumere, quod ad defensionem ejus 
servire valet, verum quilibet etiam alter, de quo nefors sus
picio aliqua concepta, aut fama Facinoris alicujus a se 
commissi exorta est, aut qui forte secus delatus fuerit, ad 
probandam innocentiam suam ultro sese offerre poterit ; ex
ponendo scilicet, metuere se, ne sibi post intervallum tem
poris ad demonstrandam innocentiam suam deservientes 
aliquae Probationes deficiant. Interim spontanea talis ad 
probandam innocentiam oblatio nequaquam obstabit, quin 
offerens semet, in formalem Inquisitionem trahi possit, si 
sufficientia successu temporis adversus eum Indicia pro
diverint.

ARTICULUS XI.

De Requisitis Judicii.

§. 1. Judex in Judicio constitutus, injunctas sibi Prin
cipio 14-to obligationes prae oculis habere, semperque eum 
finem sibi praefixum spectare debet : ut scilicet parte ex 
una, qui revera deliquerit, impunis non maneat, parte vere 
ex altera innocens, quem forte circumstantiarum solum con
cursus in suspicionem vocaverat, nil metuendum habeat;
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proinde innocentia in ipso Judicio, necessarium semper, 
eum (pie omnino strenuum sui defensorem invenire valeat.

§. 2. Norma Procedúráé, et requisitae Judiciorum 
solennitates juxta Principium 7-mum etiam in causis publi
cis, circa quemlibet Delinquentem, juxta conditionem ejus
dem observari debent : utpote Ecclesiasticus, et Nobilis, si 
etiam in casibus Articulo 2-do Codicis hujus designatis 
comprehensi forent, assignato legali quindenae ex vinculis, 
secus vero omnes cujuscunque Status, aut Conditionis, qui 
juxta praecitatum Articulum 2-dum se in statu libertatis 
defendere possunt, dato eisdem pro ratione residentiae com
petenti Termino, sua forma sub subscriptione Praesidis 
Judicii, ad personaliter comparendum, seque defendendum, 
Jusque, et Judicium recipiendum citandi sunt.

§. 3. Non secus Exceptiones etiam, quae ad legalem 
defensam Incusati pertinent, in Causis publicis habebunt 
locum; non tamen eae, quae pure ad protelationem Causae 
vergerent.

§. 4. Juristitiorum tamen tempora, hic in Causam 
adtractis non suffragabuntur; proinde Juristitiorum etiam 
tempore ad agendum adstringi debebunt, ac judicari, con- 
dignaque poena plecti poterunt.

5. Processus vero omnibus Incusatis, cujuscunque 
status, et conditionis fuerint, rite formabitur; sive Actio 
Speciem Facti, subjuncta Lege, juxta quam Incusatus 
puniendus veniet, complexura praemittetur. Dein parte ab 
una per Actorem Fiscum aggravantes, parte vero ex altera 
per Fiscalem pro defensa Incusatorum ordinandum, aut 
assumendum alium Advocatum alleviantes circumstantiae, 
totidem, quot necessitas exegerit, Replicis deducentur; ita 
tamen : ut in summo compendio agatur, et Incusatus sem
per habeat ultimam Replicam, salva tam Montanisticis 
districtualibus, et substitutis, quam aliis Judiciis, contra 
Ignobiles, in Delictis Articulo 53. et 54. Partis 2-dae 
contentis, aliisque levioribus, muletas pecuniarias, aut unius 
mensis arestum, huicque aequiparatas poenas post se tra
hentibus, post completam semper Delinquentis exauditionem, 
summarie (deducta nonnisi in Protocollo cum, provocatione

1843-iki javaslatok. III. k. 34
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Actorum Specie Facti, et motivis Judicium pro, vel contra 
permoventibus) procedendi Activitate.

§. 6. Incusatis Advocatum suum informandi, quin et 
Testes praesente Judice interrogandi facultas concedetur; 
Actaque Judicialia cum Advocatis Incusatorum semper, et 
etiam cum ipsis Incusatis, si desideraverint, communicabuntur.

§. 7. Processus porro Actionum publicarum non ex
tractive. sed per extensum cum provocatis Actis perlegendi, 
pro ferendo in Foris primae Instantiae Judicio referentur.

§. 8. Ad ferendam Setentiam plenum Judicium, sive 
completus numerus Judicum pro respectivis Foris per legem 
defixus requiritur: sed et reliqui Actus Judiciarii, uti sunt 
Judicialia Examina, Authenticationes, et Confrontationes, 
semper in facie Judicii peragentur, nisi subversantes pecu
liares circumstantiae Exmissionen! Cojudicum de figura 
Judicii exigerent; quo in casu ad peragendos Actus Judi
ciarios, duo ad minimum e Cojudicibus delegabuntur.

§. 9. Quoad substitutionem Judicum in casum interes- 
sentiae id observabitur: quod quidquid Judicem in Causa 
civili a Judicio, ejusque Actibus peragendis arcet, id etiam 
in Causa publica Incusati eundem excludet.

§. 10. F  hi vero (praevia semper, ut sententia concor
dibus quasi votis feratur, meriti concertatione) ad vota 
colligenda deventum fuerit, eadem ab inferiori parte Judi
cum. donec tandem ad Praesidem deventum fuerit, exigentur, 
Sententia pro pluralitate votorum per Notarium Judicii 
concipietur, et si vota Assessorum aequali fuerint numero 
divisa, Praeses rem voto suo decidet, exeptis casibus poenam 
mortis, aut perpetuorum Carcerum inferentibus, in quibus 
ad hoc, ut talismodi Sententia feratur, duae ad minimum 
tertiae Judicum convenire debent.

ABTIOULUS XII.
De Circumstantiis Delicti imputationem impedientibus, vel 

Delictum alleviantibuv.
$. 1. Cum juxta Principium 2-dum et 3-tium diversa 

Adjuncta eandem in specie poenam aliquibus graviorem, 
aliis leviorem efficiant : Judicis officium est, in Circumstan
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tias mitigantes, et aggravantes inquirendi, et Judicium 
secundum eas moderandi.

§. 2 . Adjuncta porro haec colligenda erunt ex animo, 
intentione, persona Delinquentis, ex persona laesi, ex loco, 
tempore, et modo patrati Delicti.

§. 3. Ex animo proinde, et intentione, sicut juxta 
praecitata Principia, conscientia, et animus est norma actio
num humanarum, ita liberae voluntatis defectus a Delicti 
imputatione quemque liberat; utpote ob plenam mentis 
emotionem, si Incusatus mente captus, aut ab eo, cui lucida 
sunt intervalla, Actio furore durante fuerit commissa, aut 
facinus in ebrietate, citra intentionem directam fortuito 
contracta, aut in chronicis, aliisque corporis, et animi 
morbis cum adeo vehementi sensuum perturbatione fuerit 
perpetratum : ut Delinquens facti sui minime sibi fuerit 
conscius.

§. 4. Ob inactivitatem rationis; uti sunt actus dor
mientium, noctambulonum.

§. 5. Ob ignorantiam Facti; si error ejusmodi inter
venerit : ut erranti ob ipsum errorum nulla possit culpa 
imputari, isque caeteroquin licite acturus fuisset.

§. 6. Ob Coactionem ; si actus legi contrarius coactione, 
aut isuperabili quadam vi impellente susceptus fuerit.

§. 7. Ob immaturitatem, vel debilitatem Judicii; in 
infantes proinde usque 7-mum aetatis annum vix culpae, 
nedum doli capaces, poena nulla cadit. Quoad impuberes 
ante expletum 12-mum aetatis annum non Actio publica, sed 
domestica Parentum, Tutorum, Superiorum, aut Moderato
rum correctio habet locum. Quoad pubertati proximos 
usque 16-tum aetatis annum jam publicae poenae locus 
est, sed capitalis cessat. Effeti quoque tales senes relevantur 
a poena, quibus animi, vel corporis vires adeo hebetatae 
sunt : ut discretione, usuque rationis careant.

§. 8. Ob casum fortuitum; non potest factum quodam 
pro Delicto haberi, dum malum nudo fuerit casu exortum.

§. 9. Sequentes porro circumstantiae poenam publicam 
simpliciter non sufferunt, sed pro prudenti J  udicis discretione, 
circumstantiarumque diversitate minuunt. Minor aetas, qualis

34*



532

est pubertatem non ita pridem excedentium a 16-to usque 
24-tum aetatis annum, quorum pro adjunctis aetatis, non 
tantum quoad infligendas Corporis afflictivas aetati, et 
complexioni proportionatas poenas, sed ipsum quoque poenae 
gradum, condigna habenda est ratio; nisi, incorrigibilitas. 
extremaque eorum malitia superaret aetatem.

§. 10. Aetas decrepita, ob debilitatem Judicii, et 
Corporis.

§. 11. Morbi animi; uti sunt melancholia, mania, 
nimia simplicitas, et stupiditas.

§. 12. Ebrietas plena, non improvisa, sed voluntaria, 
citra tamen intentionem ad Delictum directam, cum plena 
mentis alienatione contracta.

§. 13. Passiones animi, quales sunt : ira vehemens, 
et prima quasi furia, ac impetus, justus dolor, et amor in 
amentiam degenerans.

§. 14. Ultronea, et non simulata confessio E ei dolentis 
quasi, et ante Denunciationem semet ipsum mediate vel imme
diate Judici offerentis, et ideo non vana spes emendationis.

§. 15. Ignorantia Juris non admodum culpabilis; 
qualis apud nimium simplices ex defectu educationis, aut 
apud surdos, et mutos prohibitionem Legis per signa cognos
cendi non satis capaces, vel extraneos recenter advenas 
intervenire potest.

§. 16. Conatus Delicti, effectu non secuto ; qua in 
circumstantia duo casus distinguendi sunt : si Conatus 
Delicti impeditus est ab ipso operante poenitentiam quasi 
agente, quia se recolligens noluit Delictum consummare, 
tali in casu, cum jam obtineatur unus tinis Legislationis, 
qui est etiam emendatio Delinquentis, propositum delinquendi 
nimis alleviatur. Si vero quis Delictum ideo consumare non 
potuit, quia fuit aliunde impeditus, cum alias libenter 
Delictum animo praeconceptum, et destinatum perduxisset 
in effectum, tunc ejusmodi facinoris attentatio externis 
signis, factoque manifestata impunita manere nequit ; sed 
Judex in ea punienda hanc Regulam tenebit : si videlicet 
Lex sive Codex iste tali conatui expressam poenam statue
rit, tunc Legi inhaerendum; si non, tunc pro gravitate
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facti, et complicatione Circumstantiarum juxta gradus 
culpae, aut malitiae Delinquentis, Principio 5-to conformanda 
poena locum obtinebit.

§. 17. Exiguitas damni e Delicto exorti, vel in com
mittendo Delicto per Delinquentem observata moderatio; 
quippe : quod ei occasio ad facinus perpetrandum potius 
praesto fuerit, quam malitia; vel factum, seductus potius, 
quam proprio motu perpetraverit.

§. 18. Anteacta bona vita, et honesta fama ; quae si 
Judicio sufficienter constiterit, cum finis irrogandarum 
poenarum sit etiam emendatio delinquentis, merito respec
tus ejus habendus erit. E t quidem

Ij. 19. In  casibus, ubi delicti auctor cognitus fuit, licet 
praescriptio in delictis, et quidem generaliter locum non 
habeat, exacta tamen per plures annos post commissum 
delictum vita proba Judicio sufficienter constans, e princi
pio priori §pho adducto pro circumstantia alleviante deser
viet; Judicium itaque in gradu poenae determinando ad 
eam reflectet, et in minoribus delictis unius anni carcerum, 
aut bis aequivalentem poenam importantibus, etiam absolu
tionem incatti decernere poterit. In delictis autem, de 
quorum auctore non constabat, sed post plures tantummodo 
a commisso delicto annos quaestio de eodem institueretur, 
cum per vitam annis pluribus honeste actam, sufficiens de 
emendatione delinquentis testimonium habeatur, sed et alii 
poenarum fines, dandum videlicet exemplum, et periculum 
securitati publicae imminens cessent, in capitalibus transacta 
annis 20 . post commissum delictum vita proba, in aliis vero 
post annos 10 . poenam penitus suffert, salva semper laesi 
indemnisatione. Quodsi tamen delinquens novum quodpiam 
delictum committeret, ex occasione commissi novi delicti, 
prius nondum punitum delictum pro aggravante circum
stantia, adeoque intendendo posterioris delicti poenae gradu 
assumetur.

20 . Mandatum istius, cui incusatus obtemperare 
tenebatur, modo limites Mandati non excedat.
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De agg ravt entibus Circumstantiis.
1. Circumstantiae aggravantes communes, quae 

delinquentis malitiam adaugent, sunt sequentes : praegrave 
scandalum in vulgus perniciosum, noxiaeque exinde sequelae.

§. 2 . Insignis temeritas, manifestum contemtum legum, 
superioritatis, aut pudoris prae se ferens.

ÿ. 3. Praecedens infructuosa correctio : si delinquens 
ad priora delicta, propter quae jam semel, aut pluries puni
tus est, relabitur.

§. 4. A persona delinquentis; si delictum promovet, 
qui impedire debuit, vel plaue tide jurata ad non patran
dum tale delictum obstrictus fuit.

5. A persona laesi : si is singularem miserationem ; 
vel venerationem meruit, vel si quis in personam suae fidei 
creditam deliquerit.

(i. A modo, et intentione delinquendi; si accesserit 
aliorum seductio, insignis calliditas, crudelitas, insidiae, 
etïractio, et periculosa molitio, vel longior praeparatio; si 
consortium delinquendi causa initum, aut si grande dam
num inde emerserit, vel plures inde interierint.

& 7. A loco; si delictum patratum in locis sacris, 
Regia habitatione, aut conclavi Principis, vel alio quopiam 
loco, cujus violatio securitati publicae, tinique ( 'ivitatis 
magis adversatur.

i?. 8 . A tempore; si noctu, pestis, incendii, naufragii, 
exundationis, vel alterius communis calamitatis tempore.

ij. 9. A concursu plurium delictorum : si puis diversa 
delicta capitalia commiserit, vel plura delicta atrociora 
concurrerint, aut idem delictum saepius iteraverit.

§. 10. Caeterum, cum diversae casus singuli circum
stantiae, quae delicti gravitatem augent, vel minuunt, 
earumque inter se nexus per legem exhauriri nequeant, 
earum determinatio conformitate Principiorum 3-tii et 11 -mi 
ad aequanimem Judicis sententiam pertinebit.

ARTICULUS XIII.
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De Sententia.

§. 1. Concluso processu procedendum est ad ferendam 
sententiam quae in casum interpositae exceptionis, vel si 
eruderandae adhuc cujuspiam circumstantiae necessitas ex 
relatione, et praelectione processus, actorumque se se evol
veret, erit aut interlocutoria, aut processu ex merito plene 
concluso meritoria, vel condemnatoria, vel absolutoria, eaque, 
vel in incusatum praesentem, aut vero contumaciter semet 
absentantem feretur.

§. 2. Antequam finalis sententia feratur, generaliter 
ad haec potissimum objecta Judex advertere obligatur: an 
videlicet legales adsint probae? an iis praehabitis, moralis 
adsit certitudo Judicis super delicto? quis gradus sit cul
pae, aut malitiae incusati? qualis in specie poena huic 
delicti gradui competat?

§. 3. Cum porro adjuncta sexus, aetatis, conditionis, 
educationis, eandem in specie poenam aliquibus graviorem, 
aliis leviorem efficiant, et juxta etiam articulum 43. 1791. 
ac principium 11-inum Judex poenam his adjunctis adtem- 
perare obstrictus sit, antequam delinquenti adflictivam cor
poris poenam dictans sententia feratur, revisio corporis, et 
constitutionis ejusdem per Juratum Medicum, vel Chirur
gum semper est necessaria.

§. 4. In quavis autem condemnatoria sententia delicti 
perpetrati qualitas, species item dictatae poenae, vel mulctae, 
cum moti vis sententiae rite exprimenda venient.

§. 5. Praeterea sicut damni, vel injuriae privatis nefors 
per delinquentem illatae qualitas in processu ex merito ter
minato semper elucubranda, ita indemnisatio quoque laesi, 
aut damnificati eadem sententia delinquenti, ex Bonis 
ejusdem, si quae fuerint, diserte imponenda erit, neque 
laesi, aut damnificati hac in parte ad distinctum processum 
inviari poterunt.

§. 6. Ubi vero praeter Fiscum Jurisdictioni, etiam 
alter quispiam esset accusator, in sententia semper exprimi 
debet, accusationem vel veram, vel falsam, vel non satis

ARTICULUS XIV.
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probatam esse. Si accusatio vera sit. sequitur incusati 
condemnatio ; si falsa est, incusatus mox libertati restitu
endus. eidemque satisfactio eadem sententia contra calum
niosum. dolosumque accusatorem impendenda erit. Si demum 
accusatio non satis probaretur, incusatus quidem interi- 
maliter erga cautionem, ve! fidejussionem libere dimittetur, 
si tamen sive accusatori novae probae ad accusationis reali- 
tatein demonstrandam, sive incusato ad innocentiam 
suam in claritate collocandam occurrerint, causa denuo 
reassumetur.

sj. 7. Satisfactio false, doloseque accusato impendenda 
consistit in perpessi damni, expensarumque Judicialium, ac 
etiam incusato causatarum, condigna bonificatione, et poena 
calumniatori per idem Judicium ad postulatum false accu
sati irroganda. Unde accusator exauditioni talis sententiae 
personaliter adstare obligabitur, secus contumax penes com 
passum etiam (si ad aliam jurisdictionem se conferret) exe- 
quendus. ac in casum insufficientiae fundi, vel dictatae, cor
poralis poenae, in persona detinendus veniet.

8. Quod ipsum de personali accusatoris detentione 
eum etiam in casum intelligendum veniet: si gravatoriam sen
tentiam appellaret, sufficientemque de satisfactione in casum 
approbatoriae in appellatorio sententiae incusato praestanda, 
cautionem praestara nequiret.

§. 9. Quodsi autem accusator cum incusato colluderet, 
ac eapropter finalis sententia ferri non posset, aut plane 
incusatum absolvi contingeret tunc Fisco Jurisdictionis 
actio competet contra accusatorem cum incusato colluden
tem, et incusatus etiam ad novum Judicium attrahetur.

§. 10. Denique in ferenda finali sententia semper 
attingendum veniet etiam de expensis, per quem, fundo 
Jurisdictionis refundendis? in quarum refusione qualiter 
decernenda, sequentes regulae observabuntur : sub expen
sarum nomine ii tantum sumtus intelligentur, qui in inqui
sitionem, elucubrationemque delicti : alimentumque, et inter- 
tentionem in custodiam missi impensi sunt; ac proinde 
officiosae correspondentiae, Judicumque, et Advocatorum 
salaria sub iis nequaquam comprehendentur; sed et haec
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expensae ex judicati substantia tunc solum desumentur, si 
nimirum is per sententiam reus declaratus, eas e substantia 
sua ita depromere potuerit : ut principalis ejus publica, ac 
domiualia onera ferendi, se, suosque sustentandi facultas 
non enervetur, et quin ab officcii illius implemento impe
diatur, vi cujus laeso, aut damnificato indemnitatem praes
tare obligatur. Si incusatus per sententiam innocens decla
ratus fuerit, tunc casu in eo : quo inquisitioni ansam 
delatio falsa praebuerat, delator, si facultates habuerit, iis, 
quae praecedentibus praescribuntur, observatis, ad refun
dendas expensas adigetur. Ubi vero expensarum refusio, 
nec incusato, nec delatori potuerit imponi, earum feren
darum onus in fundum Jurisdictionis devolvetur, qui neces
sarios sumtus in antecessum semper suppeditare debebit.

§. 11. Quod vero sententiam in reos profugos, con
tumaci terque se absentantes ferendam concernit; vel incu
satus in causis publicis per competentem Magistratum aci 
personaliter comparendum, seseque defendendum, et Jus, 
Judiciumque recipiendum citatus, contumacia nihilominus 
ductus, comparere coram Judicio negligit; aut etiam in 
custodiam missus, ante sententiam inde elabitur : vel jam 
legitime Juris processu condemnatus, profugit.

§. 12. In  solo contumaciae casu, ubi citatus coram 
Judicio, comparere quidem negligit, sed ita non elabitur, 
quiu locus mansionis ejus sciatur, tunc expetita etiam pro 
re nata aliarum Jurisdictionum auxiliari opera, circa ejus 
capturam opportuna illico disponentur, comprehensusque. 
amisso ipso facto in statu libertatis semet defendendi Jure, 
ex custodia ad Judicium recipiendum adstringetur.

£. 13. Quodsi vero incusatus ante latam contra eundem 
in foro primae instantiae sententiam ita elaberetur; ut locus 
latitationis ejusdem resciri nequiret, quia timor processus 
ad fugam capiendam etiam innocentes inducere potest, tunc 
fuga, et latitatio ejusdem pro manifesta confessione non 
reputabitur, sed processus contra profugum eadem forma, 
tanquam praesentem formabitur, in eoque publicus defensor 
ei assignabitur, ac concluso processu, sententia tam circa 
qualitatem delicti, de quo incusatur, et poenae, quam de
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indemnisatione íiefors laesi aut damnificati ex Bonis profugi 
])raestanda, ex merito feretur, et pronunciabitur. Quam 
sententiam pura quoad poenam profugo dictatam, pro defen
sione ejus ordinatus Advocatus conformitate articuli 15-ti 
Codicis hujus, ultro quoque appellare poterit.

§. 14. Sententiae talis quoad poenam profugo indi
gendam latae non alter erit effectus, quam quod per omnes 
Regni Jurisdictiones, cum descriptione etiam personae 
profugi, tine eo divulgari, et currentari debebit : ut profugus 
comprehendatur, et ad primae instantiae Judicem, per quem 
Jure conventus, et convictus est, pro recipiendo quoad 
dictatam poenam novo Judicio, remittatur.

ij. 15. Caeterum quocunque tempore profugus, aut 
sponte se in conspectum Judicis stiterit, aut captus in 
custodiam Judicii adductus fuerit, vel si etiam successores 
ejusdem novum Judicium sibi admitti petierint, semper 
admittetur incusato, vel successoribus ejusdem, omnia ea 
via novi quoad dictatam profugo poenam adducere, quae 
defensioni ipsius inserviunt, quaeve secus incusatis praesen
tibus indulgentur; atque Judex sententiam tempore Con
tumaciae pronunciatam, prout status ( 'ausae noviter reas- 
sumtae postulaverit, poterit confirmare, aut moderari, vel 
Incusato ex novis probis absoluto penitus rescindere.

§. 16. Quod vero partis laesae, aut damnificatae indem
nitatem per Sententiam decretam attinet, hac in parte 
Sententia illico, ut pronunciata fuerit ex Bonis profugi 
debitae quoque Fxecutioni mancipabitur ; remedio Novi 
Judicii, si aut profugus redux, aut ii, quos successio in Bonis 
respicit, probare vellent Sententiam justae indemnitatis 
modum excessisse, iisdem nonnisi extra dominium in salvo 
permanente.

§. 17. Denique si Incusatus post latam jam in eum 
in Foro primae Instantiae, aut plane revisam in Foro 
ultimo, quorsum appellabilis fuit, gravatoriam Sententiam 
profugeret, hic quoque circa divulgationem ejusdem ea omnia, 
quae jj. 14-to Articuli hujus praescripta sunt, observabuntur, 
cum ea differentia : quod amplius via Novi eidem non com
petat, sed in priori casu gravatoria solum Fori primae
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Instantiae Sententia, per assignandum profugo Advocatura,, 
quoad poenam ultro appellari, quoad indemnitatem vero 
laeso, aut damnificato praestandam, hic quoque Executioni 
mancipari debeat. Posteaquam vero Sententia jam ultimi 
Fori, quorsum conformitate Articuli 15-ti appellabilis fuit, 
revisionem pertransierit, si profugus comprehendi possit, 
quoad dictatam etiam eidem poenam in effectum deducenda 
veniat.

§. 18. Provisione Articuli 2-di §. 7-mi Codicis hujus 
quoad eos, (qui apparitoribus resisterent, aut Capturae 
reniterentur, etiam ad profugos Articulo praesenti contentos 
extensa.

§. 19. In reliquo exauditioni cujuslibet Sententiae 
extra casum Contumaciae _ latae, Incusatus personaliter 
adstare obligabitur, Setentiaque idiomate ipsi intelligibili 
explanabitur.

A RTICULUS XV.

De Appellata.
§. 1. Postquam per Leges Regni Securitati rerum ita 

provisum est : ut cives Litem de exiguo saepius Substrato 
per ordinata Fora solenni Juris ordine traducere possint, 
de eodem quoque Juris remedio Securitati personarum 
prospiciendum.

§. 2. Proinde cuivis in Sententia Capitali convicto ad 
Appellatorium, sive Tabulam Districtualem, et si ibi quoque 
gravatoriam receperit Sententiam, aut Tabula Regia in 
casibus Articulo 7. §. 3. Codicis hujus designatis procedens 
Judicium fuerit, ad supremum quoque Revisorium, sive 
Tabulam Septemviralem appellare integrum est; nullaque 
Mortis, aut perpetuorum Carcerum Sententia executioni 
eousque mancipari poterit, antequam supremum Revsorium 
pertranseat.

§. 3. Quia vero juxta Principium 8 -vum Causas publi
cas quantocyus definiri, et Sententiae in iisdem latae quo 
celerius post commissum Delictum satisfieri, Securitatis 
publicae ratio exposceret, in casum ferendae mitioris, quam 
mortis, aut perpetuorum carcerum Sententiae, cuivis Con
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victo indiscriminatim quoad quasvis poenas, vel muletas, 
nonnisi ad unum Forum Appellatorium Causam via Appel
latae deducere integrum erit; cujus Sententia, sive confor
mis Judicio Fori primae Instantiae, sive di fibrinis fuerit, 
debitae Executioni mandabitur.

§. 4. Cum porro juxta praeattactum Principium 8-vuni 
tinis intiigendarum poenarum non debeat tendere in vin
dictam, liinc Incusato, sive in Foro primae Instantiae 
absoluto, sive ultro non appellante, nec Fiscus Regius in 
casibus Articulo 7. §. 3. designatis, nec Magistratualis in 
aliis ultro appellare poterunt ; si tamen Sententiam in cau
sam attractus appellaret, tunc Actor etiam Fiscus, ubi 
conforme legali petito suo non receperit Judicium, Appel
latam interponere obligabitur, et in hoc causa superior 
etiam Judex, cum sit Minister Legis, adeoque ea in rigore 
Juris mitior esse non possit, si viderit poenam per inferius 
Judicium non ad Legis praescriptum, vel non in justa cum 
Delicto proportione fuisse dictatam, talem Actore Fisco 
appellante, intendendi quoque facultate pollebit.

§. 5, Pro acceleranda autem Processuum horum revi
sione. Processus appellati amplius non in forma Transmis- 
sionalium expedientur, sed in ipso Originali ex Tabula 
Regia, per Proto-Xotarium, ex inferioribus Judiciis per 
Xotarium Referentem subscribendi, Superiori Judici ex 
ofticio pro revisione transmittentur, neque evocatio Actoris 
Fisci ad revisionem appellati Processus per Reum appel
lantem in posterum erit necessaria. Sed et ex Revisoriis Foris 
latae Sententiae non in forma Sententionalium expeditae, 
verum Processui solum inscriptae, et per Referentem sub
scriptae Foro inferiori pro effectuatione remittentur.

§. 6 . Caeterum sicut Incusatus sub decursu Proces
sus Judicio personaliter adstare obligabitur, ita post pro
nuntiatam in Foro primae Instantiae gravatoriam Senten
tiam, etiam ille, qui caeteroquin ex ij. 4. Articuli 2-di in 
libertate se defendere potest, non obstante eo : quod 
Appellatam interposuerit, in casibus illis statim sub custo
diam ponetur, ubi metus profugii, sive ex dictata poena 
capitali, sive alia graviori, temporanea subversaretur.
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ARTICULUS XVI.
De Novo Judicio.

§. 1 . Cum juxta Principium 18-vurn poenae ad statuen
dum publicum exemplum, promte, et quo celerius post 
comissum Delictum irrogari debeant, per Judicium jam 
judicatis, extra casus profugii Articulo 14. §. 15. designa
tos, via novi sub hoc praetextu agere non admittetur : ut 
executionem sententiarum, aut extrahant, aut impediant.

§. 2 . Salva tamen erit tam prolibus, haeredibusque 
sententia capitali damnatorum, quam et ipsismet Judicatis, 
poenas non capitales subeuntibus, actio separata ad remon- 
strandam novis probationibus innocentiam, taliterque laesi 
honoris resarcitionem coram eodem Judicio, per quod judi
cati sunt prosequenda.

§. 3. Imo ad remissionem etiam poenae, sub ipsa 
ejusdem expiatione, poterunt condemnati ex novis probis 
distincta actione agere, quin tamen ideo ante finalem 
instaurati Processus decisionem, dictata eisdem poena 
sistatur.

§. 4. Ad probationis pondus cognoscendum, adductas 
noviter circumstantias cum iis, quae in priori Processu jam 
adlatae sunt, probe combinare oportebit. Unde ad hoc : ut 
prior sententia rescindatur, novae prorsus, et ita fundatae 
probae esse debent : ut iis condemnati innocentia extra 
omne dubium ponatur.

§. 5. Quodsi tamen, aut lite in revisoriis Poris pen
dente, aut secus etiam, ubi jam sententia ad Executionem 
dirigenda foret, sive paragrapho 7. articuli 17. designatae, 
rarissime quidem accidere solitae, quandoque tamen possi
biles, sive aliae tales circumstantiae ex insperato sese exe- 
rerent, quae unam e probis essentialibus actoris Fisci ever
tere possent, tunc in utroquae casu circumstantiis his 
praevie in Judicio primae Instantiae cognitis, fiet Repraesen
tatio Foro Revisorio fine eo : ut causa pro continuatione, 
vel remittatur, vel denuo reassumenda decernatur.

§. 6 . Actori vero Fisco ob idem factum, ob quod 
quispiam jam judicatus fuerat, extra casum paragraph! 6 . 
et 9. art. 14. via novi nunquam competet.
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ABTICULUS XVII.
D e E xec'utione.

§. 1. Cum frustra fierent Judicia, uisi quae Judiciali
ter deciduntur, reali quoque executioni manciparentur, 
sententiae absolutoriae, vel etiam poenales non appellatae 
in continenti, appallatae autem poenales non capitales, con- 
formitate praecendentis articuli post revisionem in suo com
petenti Foro abinde remissae, ut primum in effectum deduci 
potuerint, Capitales vero per Tabulam Septemviralem super- 
revisae, tertia die a publicatione sententiae delinquenti 
facta, horis antemeridianis executioni mandandae sunt.

§. 2. Si tamen Ecclesiasticum quondam per Tabulam 
etiam Septemviralem capitali sententia gravari contingeret, 
talis, seu utriusque Bitus Catholici, seu diauniti sit, non 
tantum Sacerdos, sed Clericus etiam, qui minores ita dictos 
suscepit ordines, ante publicandam in foro primae Instantiae 
per supremum Forum contra eundem latam sententiam, per 
Dioecesanum Episcopum ad requisitionem Judicii degra
dandus, non secus et aliarum Lege Regni receptarum 
Religionum Ecclesiastici per Superintendentes, servatis eorum 
Cerimoniis, charactere exuendi venient.

§. 3. Post publicationem sententiae capitalis in con
sessu Judicii condemnato factam, curandum erit per Judi
cium: ut condemnatus juxta ritum Religionis suae ad mor
tem praeparetur. Dein adveniente ipsa die pro exeeutione 
destinata, penes assistentium a Civili Jurisdictione procu
randam, per duos e figura J  udicii exmittendos Sententia in 
loco etiam supplicii lingua populi vernacula publicanda, 
medio Ministri Justitiae effectui mancipabitur.

§. 4. Latam sententiam regulariter quidem Forum 
primae Instantiae exequetur ; si quem tamen coram Tabula 
Regia in casibus art. 7. paragrapho 3. codicis hujus designa
tis. conveniri contigerit, sicut de custodia incusati provi
debit, ita ferendam quoque, (praevia ejus in casum appel
latae per Tabulam Septemviralem revisione) sententiam 
executioni mancipabit Comitatus illus Judicium, in quo 
judicans Tabula Regia consessum suum pro tunc celebra
verit, salva tamen Principii 15. Codicis hujus provisione.
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§. 5. In  reliquo, sententia Capitali plene execution 
mancipata, posteaquam supplicio affecti cadaver paululum 
spectaculo plebis expositum fuerit, ordinaria reliquorum 
Civium sepultura gaudebit.

§ 6 , Illorum vero, quorum cadavera conformitate 
Principii 12-mi juxta sententiam dismembrabuntur, aut ad 
locum infamem exponentur, in locis quibus affixa sunt, 
inhumanda erunt.

§. 7. Quandoque tamen sistenda veniet executio, ut- 
pote : si condemnati innocentia in continenti probari potest ; 
si testes, ex quorum depositione quis condemnatus est, 
dicta revocant, vel eorum testimonium falsum esse detegitur, 
aut §. 5, praecedentis articuli designatae circumstantiae 
emergunt; si aggratiatio a Principe concessa, vel contra 
sententiam recursus interpositus per altius dicasterium signi
ficetur.

§. 8 . Quandoque autem ad tempus tantum differetur 
executio, donec impedimentum superveniens cessaverit, ut- 
pote : si foemina condemnata comperiretur esse gravida; si 
Peus intermedio tempore non ficte, sed revera usum ratio
nis amisisset, vel in gravem morbum incideret.

§. 9. Caeterum in sententia capitali condemnatorum 
legalis de Bonis suis acquisitis disponendi activitas juxta 
Leges patrias porro quoque in salvo permanebit.

$. 10 . Res vero alienae, quae suis veris Dominis, si 
comperiri possunt, gratis reddendae veniunt, si instituta 
per Regnum debita currentatione, intra triennium nemo se 
pro recuperatione earum insinuaret, aut semet insinuans, 
jus suum circa easdem edocere nequiret, elapso a publica
tione currentatorii Intimati triennio, ad cassam publicam 
Jurisdictionis illius delabentur, in cujus gremio delinquens 
judicatus est,

§. 11. Reliquas sententias, quae poenam Capitalem 
non involvunt, tantum in Judicio, praesente tamen delin
quente, valvis Praetorii apertis publicare, proque earum 
executione, si illa in loco celebrandis consessibus Judicii 
destinato fieri debuerit, unum e Oojudicibus exmittere suf
ficiet.
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§. 12. Quodsi autem poena verberum, aut alia publica 
in ipso loco patrati delicti, circumstantiis id exigentibus, 
et admittentibus, delinquenti infligenda veniret, sententia 
etiam ibi lingua populi nativa praevie publicanda, non jam 
per unum e Cojudicibus, sed e Civili Jurisdictione requi
rendum exequenda veniet.

§. 13. Denique cum et id societatis Civilis principiis 
adversetur: quod Justitiae executores, qui tribunalibus ad 
exactum ordinem servandu mtantopere necessarii sunt, falsa 
vulgi opinione pro inhonestis habeantur : hinc ut abusus 
hujusmodi imposterum penitus tollatur, iidem ad omnes 
effectus Civiles, perhibendaque testimonia aeque ac reliqui 
Cives admittendi, et aeque omnibus illis Juribus gaudere 
declarantur, quae in genere cuique Societatis membro com
petunt ; atque ideo nemini licebit eisdem vitae genus obji
cere, vel ex hoc titulo aliquam contra illos formare excep
tionem.

ARTICULUS XVIIJ.

De Aggratiatione.
§. 1. Jus aggratiandi est potestas Majestati Regiae 

per leges tributa poenas delinquentibus per sententiam 
Judicis ex lege dictatas: aut relaxandi aut mitigandi.

§. 2. Cum autem tam publica quam privata Civium 
in Civitatem coalescentium securitas exigeret : et legum 
effectus procuretur, adeoque poenae in delicta statutae suo 
non careant effectu, hinc Regia Sua Majestas Jure hocce 
sibi per leges concesso non utetur, nisi ubi peculiares cir
cumstantiae, aut salus publica gratiam eandem concedendam 
exegerint.

§. 3. Ad Thronum hunc gratiarum recursus prout 
nemini praecluditur, ita nec Judiciis imponi potest; nec per 
ullum ex officio praestari debet.



PARS SECUNDA
DE

DELICTIS EORUMQUE POEMS.

Delicta adversus Securitatem Publicam.

ARTICULUS I.

De Nota Infidelitatis.
§. 1. Qui Fide, qua Kegi et Patriae suae obstringitur 

violata, sive iuternam, sive externam Status publici securi
tatem hostiliter impetit, in genere notam infidelitatis incurrit. 
Ex quo consequitur exteros, exterarumque Potentiarum 
Legatos, in casibus hujusmodi ut hostes considerandos, sub 
dispositionem legis istius haud recidere. Diversae tamen 
delicti hujus sunt species.

§. 2. Aliud enim est Personae Regiae tanquam Status 
publici capitis aggressio, quod etiam velut personalem Regis 
Majestatem afficiens, proprie sub nomine Criminis Laesae 
Majestatis venit. Aliud, si quis contra externam aliud 
demum, si contra internam Status publici securitatem 
deliquerit.

§. 3. Quicunque igitur in libertatem, vel salutem 
Personae Regiae conspirat, insidias vitae ipsius struit, aut 
violentas in eandem seu mediate, seu immediate manus 
injicit, pro aggressore Majestatis Regiae reputatur.

§. 4. Contra externam Reipublicae securitatem delin
quit, quicunque externis semet Regni hostibus associando, 
qualitercunque in detrimentum publici cum iisdem colludit ; 
arma, aut victualia hostibus, extra eorum potestatem consti
tutus, malitiose subministrat; Praesidia Regni, ac partium 
eidem adnexarum hostibus prodit ; securitatem publicam

1843-iki javaslatok. III. k. 35
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concernentia secreta manifestat; legationes an hostibus 
suscipit, aut mittit ; hisque similes externae Reipublicae 
securitati perniciosos cum ipsis tractatus habet; aut pacem, 
inducias, vel etiam salvum conductum exterae nationis 
repraesentantibus debitum violando, bello causam praebet.

§. 5. Internam Reipublicae securitatem succutit, qui 
Regis auctoritatem, potestatisque, sive legislativae, sive 
executivae exercitium, legalemve regiminis Formam, vi, armis
que, aut etiam ad vim, armaque suscipienda perniciose 
concitatoriis dictis, divulgatis scriptis, aut quibuscunque 
actibus, dolo malo evertere satagit.

§. 6 . Quod normam processus delictorum horum attinet, 
in hac eadem omnia observabuntur, quae pro delictis aliis 
in Codicis istius parte 1-ma constituta sunt, eo unice 
subnexo : quod in Crimine Laesae Majestatis, attentatum 
etiam delictum pari poena, ac consumatum afficietur, nisi 
quis a proposith delicto, antequam ex eodem effectus quis
piam sequeretur, poenitentia ductus, sponte recesserit; quo 
in casu delictum hoc nonnisi juxta poenas pro gradibus 
culpae lioc articulo stabilitas puniendum erit.

§. 7. Et quamvis in reliquis quoque notae infidelitatis 
speeiebus. diversi culpae, vel malitiae gradus discerni possint, 
in malitiosa tamen personae Regiae aggressione, ob ipsam 
Criminis istius gravitatem, reflexio ad diversos malitiae 
gradus haberi nequit; eapropter in Laesae Majestatis Crimine, 
malitia delinquentis manifesta existente, illa semper poena 
dictabitur, quae in malitiae gradu 3-tio pro reliquis notae, 
infidelitatis speeiebus constituitur.

§. 8 . Caeterum tam in praeinserto laesae Majestatis 
Crimine, quam reliquis etiam contra Status publici securi
tatem perpetrandis Criminibus, poena culpae gradus 1-mi 
sunt carceres a die uno ad annum integrum; gradus 2-di 
ab anno uno ad triennium; gradus 3-tii a triennio usque 
quinquennium. Malitiae gradus 1-mi poena sunt itidem 
carceres a quinquennio usque decennium; gradus 2-di a 
decennio usque ad mortem; gradus 3-tii est mors, ac bono
rum ad delinquentis tantum ratam, un sensu articuli 56-ti 
7191. restricta amissio; praeterea in gradu hoc exasperatio
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etiam juxta principium 12-mum Codicis istius locum habet 
Bonorum tamen nec occupatio, neque conscriptio ante sen
tentiam tieri poterit.

A R T IC U L U S II.

De delicti* adversus Jura Mégis, et Regnicolarum.
§. 1. Poena, quia i idem afficiendi sint, qui Regis, 

Hiatuum ve, ac Ordinum Regni Jura, vi, armisque ever
tere satagunt, ad notam infidelitatis jam expressa ; articulo 
isto delicti adversus Regis, ac Regnicolarum Jura nonnisi 
ii Rei esse declarantur,

a) Qui Jura soli Regiae Majestati competentia exer
cendo, eadem usurpant,

b) Qui legalem Regis Autoritatem,
c) Legale potestatis sive legislativae, sive executivae 

exercitium,
d) Legalem Regiminis Formam,
e) Aut etiam aperta Statuum, ac Ordinum Regni 

Ju ra  palam, et publice, dictis, vulgatis scriptis, aut quibus
cunque actibus malitiose, absque tamen vi, et armis, subruere 
satagunt; vel Juribus iisdem facto contravenire praesumunt.

§. 2 . In  delictorum borúm dijudicatione praeprimus 
damnum, ver periculum publico imminens, atque culpa, vel 
malicia delinquentis in considerationem assumetur, poenaque 
huic proportionata dictabitur. Erit autem.

§. 3. Poena culpae gradus 1-mi career a die uno ad 
menses tres ; gradus 2-di a mensibus tribus ad sex ; gradus 
3-tii a sex mensibus ad annum integrum. Malitiae gradus 
1-mi poena erit ab anno uno ad duos; gradus 2-di ab annis 
duobus ad tres; gradus 3-tii ab annis tribus ad sexennium.

ABTICUIiUS III.

De Seditione, et Tumultu,
§. 1. Seditio est vi, aut aut armis, in societate plu

rium, contra legitimam potestatem sui erectio; quae si ex 
improviso suscepta, et mox composita, suisque in initiis 
sopia fuerit, tumultus nomine venit.

3 5 *
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§. 2. Sub potestate vero legitima intelliguntur : Regis 
mandata legali sua via emanata, et publicata; item Magis
tratus publici, et locales. Domini terrestres, et eorum offi
ciales, horumque subalterni, uti etiam personae Ecclesiasticae, 
ac militares in actuali, et ordinario muneris sui exercitio 
constitutae, aut per legitimam Jurisdictionem exmissae.

3. Seditionis ita«pie reus erit, non tantum, qui vi 
aperta, aut armis in societate plurium procedentes ex officio 
impediverit, sed etiam que clancularios conventus fine illo 
celebraverit, aut dictis, ac scriptis divulgatis alios animaverit : 
ut vi, armisque potestati legitimae sese opponant.

§. 4. Poena delicti hujus in culpae gradu 1-mo sunt 
carceres a die uno ad mensem ; in gradu 2-do a mense 
uno ad menses sex; in gradu 3-tio a mensibus sex ad annum 
unum. In malitiae gradu 1-mo ab anno uno ad tres; in 
gradu 2-do ad annos sex; in gradu 3-tio est mors, circum
stantiis exigentibus, juxta principium 12-mum Codicis istius, 
etiam exasperanda.

ARTICULUS IV.

De Salvi Conductus Violatione.
§. 1. Salvus conductus in genere est securitatis sub 

fide publica appromissio. Competit ille ; 1-mo omnibus 
exterae nationis legatis ; 2-do omnibus in officii publici 
actuali funtione constitutis.

2. Salvum igitur conductum violant :
a) Qui exterarum nationum legatos munus suum actu 

obeuntes in persona vel domesticis,
b) Cursores publicos, vulgo curier, cum literis poten

tiae exterae commeantes,
c) Quoscunque alios specialibus literis credentionalibus 

a Hege, vel natione inimica, aut non inimica, penes specialem 
salvum conductum in negotio publico expeditos, scienter 
detinere, verberibus, aut contumeliis afficere, aut etiam in 
rebus damnificare praesumserint ; quin tamen per hoc bello 
causam praebeant, cui delicto jam in Articulo 1-mo poena 
constituta est.
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3, Violati itidem salvi conductus B,ei sunt :
d) Qui ad Diaetam ex officio proficiscentes, inque 

eadem commorantes, aut exinde redeuntes,
e) Magistratuales, atque in officiis publicis constitutos, 

in officiorum suorum functione actualiter, et legitime proce
dentes.

f) Judices, et testes muneri suo actu vacantes,
g) Quoscunque denique literis salvi conductus- Regis, 

aut Palatini provisos, qualicunque paragraphe proxime 
praecedente recensita injuria afficere attentaverint.

§. 4. Praeter plenam damnificati indemni sationem, in 
delicto hoc poena Culpae gradus 1-mi est Career a die uno 
ad mensem ; gradus 2-di a mense uno ad tres ; gradus ,3-tii 
a mensibus tribus ad sex. Malitiae gradus 1-mi a mensibus 
sex ad annum ; gradus 2-di ab anno ad duos ; gradus 3-tii 
ab annis duobus ad tres.

ARTICULUS V.

De Violentia publica.
§. 1. Violentia privata privatae civium Actioni Jure 

nostro relinquitur ; atque Actionis publicae objectum Violen
tia solum publica, sive recepto apud nos nomine, invasio 
cum gentibus constituit; utprimum enim securitas publici, 
seu necis, verberationis, ac damnificationis aliorum periculum 
subversatur, actus talismodi vindicatio privato partium 
arbitrio deferri nequit.

§. 2 . Violentia igitur publica est Securitatis, qua 
quilibet Concivium sub protectione publici frui debet, 
ex odio, aut pravo quoc.unque affectu alio, in societate 
plurium invasio. Hancque committunt :

§. 3. Qui privatas suas inimicitias, aut quascunque 
injurias ulturi, tot sibi ad invadendum violenter alium 
socios assumunt : ut ex invasione talismodi, publicae quieti, 
ac securitati praejudiciosi actus sequi facile possint; aut 
etiam, qui taliter comparati, sive propter territoriorum 
limites, sive cujuscunque proprietatis acquirendae, aut manu- 
tenendae causa hostiliter alios aggrediuntur.
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§. 4. E t quia reperiuntur aliqua, quae sui) protectione 
publici specialiter constitui consentur; publicam quoque 
violentiam committunt, qui Functiones publicas, uti legales 
Civium congregationes, Nuptias, Funera, similesque actus 
publicos turbant; uti etiam qui templa, atque eorsum per
tinentia aedificia publica, sepulcraque publica violant.

' 5. Est etiam ratione objecti species violentiae
publicae, si quis TJrburarium, vel auri lotorem legali investi
ture montanistica provisos, in exordio, aut prosecutione 
cultivandae Fodinae, vel auri loturae violenter impedire 
sustineret, licet assumtos plures ad violentiam non adhibe
ret, neque verberatio, aut mors intercederet.

(i. Praeter illati damni refusionem, poena in delicti 
hujus gradu culpae 1-nio sunt carceres a die uno ad men
sem ; in gradu 2-do a mense uno ad tres ; in gradu 3-tio 
a mensibus tribus ad sex. In  malitiae gradu 1-mo a sex 
mensibus ad annum; in gradu 2-do ab anno uno ad trien
nium; in gradu 3-tio a triennio ad quinquennium.

ARTICULUS YI.

De Termini motione, sive Metarum destructione.
§. 1. Metae, seu termini dicuntur quodlibet signum 

ad indicandos tines territoriorum ordinatum. Quicunque 
igitur Unes autoritate publica stabilitos turbat, signaque 
ad discernenda possessoria posita consulto evellit, above 
modo corrumpit, is destructarum metarum, seu termini 
motionis reus est; quin tamen processus metales ad actio
nem publicam pertrahi valeant, in quantum de proprietate 
metis controversis inclusi privatorum fundi agitur.

tj. 2. Atque ita omnis violenta, vel dolosa certi meta- 
lis termini immutatio in damnum alterius facta, sub nomine 
metarum destructionis, sive termini motionis, autoritate 
publica vindicabitur. Inmutatio autem ista fieri potest metas 
evellendo, ejiciendo, transponendo, et quacunque ratione 
alia, qua pristinus ipsarum status immutatur.

§. 3. Poena delicti hujus in culpae gradu 1-mo sunt 
carceres a die uno ad mensem; gradu 2-do a mènse uno
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ad tres; gradu 3-tio a trimestri ad menses sex. Malitiae 
gradus 1-mi a mensibus sex ad annum ; gradu 2-do ab 
anno uno ad biennium; gradu 3-tio a biennio ad triennium.

ARTICULUS VH.

De involati,one in Jurisdictionem Magistratualem.
§. 1. In volatio in Jurisdictionem Magistratualem 

generatim committitur : si actus aliquis suscipiatur, qui alias 
soli legitimo Magistratui competit ; atque ita in Magistra
tualem Jurisdictionem involatio est potestatis Magistratualis 
privativa usurpatio.

§. 2 . Ad casus Involutionis referuntur :
a) Qui muletas, aut Birsagia qualiacunque, arrogatae 

sibi autoritatis praetextu, exigunt, vel extorquent.
b) Qui Limitationes, Conscriptiones, Assignationes, 

Currentationes Publicum respicientes, aliaque pure ad 
Magistratualium munus pertinentia sibi arrogant.

c) Qui in carceribus privatis quempiam illegitime 
detinent.

§. 3. Poena Delicti hujus, praeter plenam indemnisa- 
tionem, in culpae gradu 1-rno sunt carceres a die uno ad 
quindecim; in gradu 2-do a diebus quindecim ad mensem 
unum; in gradu 3-tio ad menses duos.

Cui tamen poenae apud facultatibus pollentes mulcta 
pecuniaria juxta Principium 23-tium substituetur.

In Malitiae gradu 1-mo sunt itidem Carceres a mensi
bus duobus ad tres; in gradu 2-do a mensibus tribus ad 
quatuor; in gradu 3-tio a mensibus quatuor ad sex.

§. 4. Quodsi tamen in personae cujuspiam detentione 
extraordinaria quaepiam malitia observetur, uti videlicet, si 
fame, verberibusve, detentus maceretur, aut longiori tem
pore in Carceribus privatis illegitime quispiam, praesertim 
publica dignitate, aut praerogativa conspicuus, detineatur, 
tunc juxta gradus malitiae delinquentis, idem ad plurium 
etiam annorum carceres, habita semper ad tempus, modumque 
detentionis reflexione, condemmandus erit.
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ARTICULUS V m .

De Violatione Custodiae publicae.

§. 1. Custodiam publicam violat, qui, seu securitatis, 
seu poenae causa per Jurisdictionem publicam detentus, 
eidem semet qualitercunque subtrahit.

§. 2. Si sub custodia constitutus ex eadem profugiat, 
antequam super eo, ob quod detinetur, Sententia lata fuerit, 
neque occasione profugii vim adhibuisse, alios ad profugium 
persvasisse. aut qualicunque novo se delicto obstrinxisse 
probari possit, profugium talismodi nec pro aggravante 
delicti principalis circumstantia reputabitur.

3. Quodsi autem jam ad poenam condemnatus 
evaserit, etiamsi nullius alterius novi delicti reus esse 
deprehenderetur, ob hanc solum Jurisdictioni publicae 
attentatam elusionem, ad exemplum aliorum, durioribus 
earceribus, vinculisque gravioribus mancipabitur, et pro cir
cumstantiarum diversitate, carcerum poena in verbera quoque 
commutanda castigabitur.

§. 4. Delicti praeterea istius Pens esse poterit quis- 
cunque alter, si cuipiam, quem Magistratus detinet, praes
tito auxilio, consilio, aut qualicunque occasione, fugam 
faciliorem efficit, quo nimirum is, seu fraude, seu vi e car- 
ceribus evadat ; praesertim vero si id attentet carcerum, 
aut Aresti Praefeci us, ejusdemque subalterni, vel etiam 
superior Jurisdictione publica praedita Magistratualis Per
sona. Ad quorum omnium delicti gravitatem determinandam, 
gravitas etiam delicti, per dimissum delinquentem commissi, 
in considerationem sumenda erit.

§. 5. Si occasione talis profugii novum quodpiam 
delictum committeretur, in ferenda sententia ad codicis 
istius principium 13. reflectetur.

Secus autem, praeterquam quod damnum omne per 
illum, qui fugam tentaverit, aut qui auxilium ipsi praesti
terunt, refundi debeat.

§. 6 . Poena culpae gradus 1. est career a die uno ad 
mensem; gradus 2. a mense uno ad tres; gradus 3. a
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mensibus tribus ad sex. Malitiae gradus 1. a mensibus sex 
ad annum unum ; gradus 2. ab anno uno ad duos ; gradus 3. 
ab annis duobus ad tres.

ABTICULUS IX.

De occultatione Delinquentium,

1. Occultatio delinquentium est omnis ejusmodi 
actus, quo delinquentes legali Jurisdictioni subtrahuntur.

§. 2. E t ideo delicti hujus rei sunt :
a) Qui quemdam e carceribus profugum, aut quem

cunque alium, quem delinquentem esse, aut a Jurisdictione 
quaeri norunt, apud se occultant.

b) Qui corpus delicti, e. g. cadaver occisi, rem furto 
sublatam, Instrumenta perpetrati criminis, hisque similia 
ad delictum detegendum deservientia, seu apud se, seu in 
alio quopiam loco recondita tenent.

c) Qui delinquenti alias vestes induendu, Passuales 
scribendo, aut quovis alio modo opem fert, ne a Jurisdictione 
detegi possit.

cl) Qui Servi tores publicos delinquentem perquirentes, 
mendaciis, minis, aut quacunque ratione alia deludunt, ne 
delinquentem reperire valeant.

§. 3. Si delinquens fuga elapsus ad satisfactionem 
cogi amplius non possit, justum est : ut loco ejusdem occul
tator ipsius, tanquam fidejussionem pro ipso tacite assu
mens, ad satisfaciendum obligetur.

§. 4. Caeterum delicti hujus gravitas a gravitate potis
simum delicti, quod occultatus delinquens commisit, si 
delictum ipsi cognitum fuisse probabitur, metienda erit. 
Eapropter, quamvis occultator delinquentis nullum alium 
ad delicti perpetrationem influxum habuerit, semper tamen 
ut complex ejusdem tractabitur, ac delicto, quod occultatori 
cognitum erat, proportionata poena, juxta gradus culpae, 
vel malitiae punietur; exceptis tamen iis, qui juxta codicis 
istius partis 1-mae art. 1-mum neque ad denunciationem 
obligantur.
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ARTICULUS X.

De Fautöratu desertorum Militum.
1. Fautoratus desertorum est qualecunque subsidium, 

Militi, aut Servo ad Exercitum pertinenti, ad deserendam 
Militiam praestitum.

ij. 2. Huic itaque delicto implicantur :
i i ) Qui militem ad deserendam Militiam qualicunque 

sub praetextu concitant.
b) Qui ad actum desertionis directe quidem non induit, 

sed subseque desertorem consilio, aut opera, ne detegatur, 
adjuvat.

c) Qui desertoris persecutores, seu vi. seu dolo ab 
inveniendo desertore impedit.

d) Qui militarem habitum, aut arma emendo, com
mutando, abscondendo, desertorem, dum absque periculo 
proprio superioritati indicare posset, non indicando, aut 
quacunque demum ratione alia, desertionem faciliorem, 
investigationem autem, atque detectionem defficiliorem 
reddiderit.

§. 3. Caeterum per se patet : hoc quoque in delicto Jus 
naturae prae oculis habendum esse ; et ideo in praeexposi- 
tis delicti istius tribus posterioribus casibus, parentes, pro
les, conjuges, cognatique, et affines in primo consangvinei- 
tatis, et affinitatis gradu poena immunes erunt.

4. In casu autem quolibet praeprimis curandum 
erit : ut e delinquentis substantia damnum Aerario Regio 
illatum compensetur; et quidem pro singula, sive Peditis, 
sive Equitis desertoris persona fini 24; si vero Eques una 
cum equo profugisset, insuper fini 40. dependantur. Si 
tamen desertor una cum equo, armis, vestibusve inter
ciperetur, ejusdem Fautor tantummodo ad deteriorationis, 
facto ejusdem in bis fortasse interventae, compensationem 
adstringetur.

§. 5. Poena delicti hujus in culpae gradu 1. sunt 
Carceres a die uno ad mensem integrum; in gradu 2-do a 
mense uno ad tres ; in gradu 3-tio a mensibus tribus usque 
sex. In Militiae gradu 1-mo a mensibus sex usque annum ;
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in gradu 2-do ab anno uno ad duos; in gradu 3-tio ab 
annis duobus usque tres. Quibus in omnibus malitiae gradi
bus labores quoque praesidiarii adjicientur.

AETICULUS XI.

De Crimine Ambitus.
& 1. Crimen ambitus est Officiorum publicorum mediis 

illicitis consectatio. Atque criminis istius rei sunt non tan
tum, qui mediis illicitis Officia publica consectantur, sed 
qui etiam illicitis his mediis cooperantur. Largitiones autem, 
et quaecunque alia, praeter vera merita, illicita sunt ad 
acquirendos honores publices media.

§. 2. Poena delicti hujus, praeter numerum hoc fine 
datorum, vel acceptorum cassae publicae, inferendam in 
duplo restitutionem, pro munus ambiente erit ad omnia 
publica munia incapacitas, pro coopérante vero Juris suffragii 
amissio.

AETICULUS XII.

De iis, qui concredito sibi munere publico abutuntur.
§. 1. Munere suo abutitur :
a) Non tantum Judex, sed quilibet in officio publico 

constitutus, si abilis, quibuscum officii causa tractare debet, 
munera exigat, pactet, vel sponte oblata, ejusdem officii 
causa acceptet, vel plane pactatis, aut acceptatis muneribus 
officium suum fide non integra expleat.

b) Hujus ‘etiam delicti rei sunt causarum Advocati, 
et Agentes, qui prodita dolo malo principalium suorum 
causa, secreta ipsorum parti adversae revelant, aut quali
cunque demum alia ratione cum illa colludunt.

c) Non secus, qui ad illa, quae sibi vi muneris Magi
stratui indicanda obstricti sunt, suo tamen silentio efficiunt, 
ut delicta impunita maneant, aut quodcunque aliud publico 
exinde detrimentum enascatur; uti etiam

d) Postarum Magistri, et Officiales, horumque subal
terni, qui literas sibi fide publica concreditas violaverint; 
prout et Camerales, et Urburariatus Montanistici Officiales,



qui in collatione Fodinarum, inprotocollatione, ratiocinio, 
vel quocunque alio officioso actu interessati, fraudulenti, 
négligentes, aut per officiosum suum actum damnum alicui 
Urburario, vel laboraturi dolo malo, vel culposa negligentia 
causasse comperti fuerint.

e) Non secus infideles, fraudulentique Orphanorum 
Tutores.

f) Judex cambio-mercantilis Judicii, si inquisitionem 
secretam dolo malo munifestaverit.

fj) Delicti vero istius complex censendus est, qui per
sonam in officio publico constitutam, aut ejusdem domesticos, 
seu mediate, seu immedia te oblatis muneri luis, aut quibuscun
que promissis eo inducere conatus fuerit : ut idem munere 
suo abutatur, sive tandem voto potitus fuerit, sive minus, 
per id propria, sive aliena commoda quaesiverit.

§. 2 . Praeter damnorum, ac expensarum refusionem, 
item accepti doni praestandam in duplo ad cassam publi
cam persolutionem, pro dona acceptante in delicti hujus 
culpae gradu 1-mo loco poenae reprehensio publica suffi
ciet ; in gradu 2-do ab officio ad tempus suspensio ; in 
gradu 3-tio perpetua ab officio amotio. In malitiae gradu 
1-mo ad quaevis munia publica incapacitas; in gradu 2-do 
publica praeter haec divulgatio ; in gradu 3-tio ad colum
nam infamem expositio.

3. Quia vero muneribus in officio publico constitutos 
corrumpere volentes in culpa versari nequeunt, semperque 
malitia subversatur ; in malitiae gradu 1-mo est oblati doni 
in decuplo ad cassam publicam refusio, vel apud facultati
bus haud provisos sunt carceres a die uno ad annum inte
grum ; in gradu 2-do ad annos duos ; in gradu 3-tio ad 
annos tres cum expositione ad infamem columnam.

ARTICULUS XIII.

De Casnarum publicaram contrectatione.
§. 1. Quicunque cassas publicas contra datam fidem 

violat, delicti hujusreus est.
§. 2. Publicarum autem cassarum nomine veniunt :
a) Cassae Begiae, uti sunt : Generales Cassae Percep-



torales, Tricesimales, Proventuum Salis, Postales, Metalli 
fodinarum, Bonorum item Coronalium, ac Cameralium.

b) Publica .Regni Cassa.
c) Cassae Pundi Religionarii, Studiorum, Domus F i

duciariae, Correctoriae, Xenodochiorum, Orphanotrophiorum, 
Ecclesiarum, et quarumcunque Fundationum publicarum.

d) Cassae omnium publicarum Jurisdictionum; et 
quarumlibet Communitatum, per quas pecuniae publicae, 
aut sub publici protectione existentes manipulantur.

§. 3. Easdem vero cassas violant non solum qui para
tas pecunias jam in cassa praeexistentes in suos usus con
vertunt, sed etiam illi, qui apud se depositas publicas, aut 
sub protectione publici existentes pecunias, aut alia quae
cunque malitiose contrectant, collectas vi muneris sui pecu
nias cassae non inferunt, aut vero pro naturalibus, vel 
materialibus ad publicum pertinentibus incassatas dolo malo 
pro se reservant, in damnum permutant, aut ipsa etiam 
naturalia, vel materialia sibi appropriant.

§. 4. Praeter damnorum, expensarumque refusionem, 
poena culpae gradus 1-mi est career a die uno ad mensem: 
gradus 2-di a mense uno ad tres; gradus 3-tii a mensibus 
tribus ad sex. In malitiae gradu 1-mo a mensibus sex ad 
annum integrum ; in gradu 2-do ab anno uno ad quinque ; 
in gradu 3-tio ab annis quinque ad decem ; adjecta etiam, 
circumstantiis exigentibus, ad columnam infamem cum 
initio poenae expositione.

ABTICULUS XIV.

De Monetae, chart arumque publicaram confectione, et 
falsifica tione.

§. 1. Delicti hujus Reus est:
a) Qui e viliore, quam in Regno recepta est, materia, 

ac pondere, sive liga monetam cudit.
b) Qui monetam legitimam circumcidit, aut quacun

que ratione alia deteriorat.
c) Qui publicas Aerarii Regii Chartas, quae seu per 

se tantumdem, ac pecunia valent, seu ad quas exhibitas,



publicum quoddam Aerarium solutionem praestare debet, 
imitari ausus fuerit.

d) Qui genuinas in se publicas Aerariales Chartas 
majore in summa, ac primitus continebant, dolose inscripta 
vitiat.

§. 2 . Complices delicti liujus censendi sunt : qui instru
menta. sive ad corrumpendas publicas chartas, sive ad 
cudendam monetam idonea conficiunt, eademque scienter 
subministrant; qui domos suas ad opus talismodi commodant; 
qui monetam falsam in quantitate 50 fiorenorum scienter 
expendunt, aut quocunque alio modo ad monetae, aut 
chartarum publicarum adulterationem quidpiam conferunt.

§. 3. Caeterum hoc quoque in delicto socii a com
plicibus rite discernendi; praeterea ad quantitatem etiam 
monetae, sive cusae, sive expensae reflectendum erit.

§. 4. Praeter damnorum, ac expensarum refusionem 
poena delicti hujus erit in gradu 1-mo culpae career a 
die uno ad menses tres; in gradu 2-do a mensibus tribus 
ad sex: in gradu 3-tio a sex mensibus usque annum. In 
malitiae gradu 1-mo ab anno uno ad tres; in gradu 2-do 
ab anuis tribus ad quinque ; in gradu 3-tio ab annis quin
que usque decem. Ubi tamen periculum subversabitur: quod 
delictum talismodi cum damno publici per delinquentem 
denuo attentandum sit, item ad mortem usque sub custodia 
detinendus erit.

ARTICULUS XV.

De falta Delatione, sive Calumnia.
ij. 1. Falsa delatio, sive calumnia est dolosa, aut 

saltem culposa cujuspiam pro innocente comperti de delicto 
accusatio. Culpa igitur, aut malitia, sive nocendi studium 
ad delictum istud requiritur; si quis enim ex amore pub
lici, aut timore imminentis publico damni, fundatisque ex 
indiciis quempiam competenti Magistratui detulerit, ad 
poenam attrahi haud potest.

ij. 2. Calumniae porro reus est : si (piis alterum falli- 
menti falso accusaverit, vel secretam aetenus, coram Judicio 
cambio-mercantili, inquisitionem malitiose procuraverit.
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§. 3. Delicti vero istius gravitatem auget : si falsus 
accusator publica sit persona, aut plane publico accusatoris, 
seu Fiscalis fungatur officio.

§. 4. Praeter damnorum, ac expensarum refusionem, 
poena delicti hujus eadem erit, si incusatus poenam reipsa 
sustinuisset, quae in ipsum delictum, de quo accusatio 
instituta erat, per legem statuta est; secus autem, reflexione 
non solum ad objecti delicti gravitatem, sed ad incusantis 
quoque culpam, vel malitiam, ac ad principium etiam 
5-tum Codicis hujus hahita, eidem tanquam in delicto 
nondum consummato, poena gradui illi, quem incusatus 
subire debuisset, proxima dictabitur. Bonorum vero amissio 
tanquam legibus nostris nonnisi ad expressos Notae Infi
delitatis casus restricta, in hac delicti specie locum non 
obtinebit.

A K T IC U L U S X V I.

De Falsis Testibus, seu Perjurio.

§. 1. Publica etiam exposcit securitas, ne Judicia per 
testes, falsa pro veris obtrudentes, deludantur; cum enim 
a Judiciis saepissime Civium vita, honor, et fortunae, ac 
tota fere interna reipublicae securitas dependeat, per falsos 
testes haec omnia periculo, ipsaque Judiciorum, ac jura
menti sanctimonia ludibrio exponitur.

§. 2. Est autem falsus testis, quicunque juramento 
firmato coram Jure mendacio alium damnificaverit, aut 
damnificare voluerit. E t quia Juramentum, sive Jusjuran
dum est ad fidem dictis faciendam divini testimonii invo
catio, perjurium erit quodlibet falsum juramentum, sive 
Falsum snb jurisjurandi Religione admissum.

§. 3. Cum perjurus fraudi suae Religionis speciem 
praetexat, et mendacio summi quoque numinis contemtum 
adjungat, perjurium graviori quam simplex falsum poena 
puniri debere clarum est. Sed et in perjurio diversi gradus 
esse possunt; ita perjurium culposum levius coercendum est; 
quam dolosum; non secus extrajudiciale, et extemporaneum, 
quam Judiciale, ac praemeditatum. Quin in Judiciali etiam
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gravius est illud, quod in continenti, quam quod subseque 
diversis in contrarium motivis occurrentibus committitur.

§. 4. Caeterum sola voluntas ad delictum istud suf- 
ticit, neque requiritur : ut effectiva damniticatio subsequatur, 
quamvis a damni, quod delinquens inferre meditabatur, 
quantitate, delicti quoque quantitatem crescere oporteat. Si 
tamen testis ita fateatur, prout interne convictus est, licet 
a veritate aberret, falsi tamen testimonii neutiquam ipsum 
argui posse alioquin patet. Nec solum in criminalibus sed in 
civilibus quoque causis depositum falsum testimonium actione 
publica vindicatur, cum utrobique judiciorum sanctimonia, 
fidesque publica violetur.

ij. 5. Praeter damni, causatarumque expensarum refu
sionem, poena delicti hujus in culpae gradu 1-mo est career 
a die uno ad mensem ; in gradu 2-do a mense uno ad tres, 
in gradu 3-tio a mensibus tribus ad sex. In malitiae gradu
1-mo a sex mensibus ad annum unum; in gradu 2-do ab anno 
uno ad duos; in gradu 3-tio ab annis duobus ad tres, cum 
expositione ad infamen columnam. Quodsi tamen falsus 
testis delictum graviori poena, quam hic expressae sunt, 
obnoxium, perjurio suo conjicere in alterum attentaret, 
idem pro circumstantiarum diversitate, ut calumniator, 
juxta articulum 15-tum tractabitur.

ARTICULUS XVII.

De Testificationis denegatione in Causis publicis.
j$. 1. Testificationis denegatio reipsa non est aliud, 

quam contumacia erga praemissam legitimam requisitionem, 
et hac non sufficiente, Judiciariam admonitionem compe
tentis Judicis, necessariam pro veritatis elucubratione 
fassionem, a teste Jurisdictioni suae obnoxio exigentis.

§. 2 . Delicti interim istius non solum ille Reus est, 
qui erga legitimam Judicis requisitionem, subsecutamque ad
monitionem pro perhibendo in causa publica testimonio, ad 
Judicium non comparet, sed et illi, qui alios a perhibendo 
testimonio impediunt.

§. 3. Praeter damni, renitentia hac fortasse interventi 
boniticationem, poena delicti hujus est mulcta marcarum



16. toties, quoties testificatio denegata fuerit, pro cassa 
publica desumenda. Apud illos autem, qui facultatibus desti
tuuntur, loco mulctae pecuniariae, poena carcerum, aut 
etiam verberum, juxta praeinserta codicis istius principia 
substituetur.

ARTICULUS XVIII.
De Saevitie in Jurisdictionatos.

§. 1. Sub saevitie intelliguntur dirae per Jurisdic
tione seu publica, seu Dominali pollentes, in sibi subordi
nates, absque ulla legali forma exercitae verberationes, 
incarcerationes, et cujuscunque speciei crudelitates.

§. 2. Praeter illati damni refusionem, poena delicti 
hujus in culpae gradu 1-mo sunt carceres a die uno ad 
mensem; gradu 2-do a mense uno ad tres; gradu 3-tio a 
tribus mensibus ad sex. In malitiae gradu 1-mo a sex 
mensibus ad annum integrum ; gradu 2-do ab anno uno 
ad duos; gradu 3-tio ab annis duobus ad tres.

D e lic ta  v i ta e  C iv iu m , c o r p o r is q u e  in c o lu m ita t i  n ox ia .

ARTICULUS X IX .

De Homicidio.
§. 1. Homicidium est quaelibet caedes hominis inju

ria facta. Occisio itaque hominis, mero casu, aut necessario, 
justoque peracta modo, pro delicto homicidii reputari nequit, 
verum culpa semper, vel malitia, sive dolus intercedere 
debet : ut poena dictari possit.

§. 2. Homicidium qualificatum a modo, causa, aut 
personis, in quas committitur, demonimatur. Ita  si homici
dium in pluribus personis, aut gravida muliere, in amico, ac 
benefactore, in persona peculiaris in Societate Civili distinc
tionis, modoque, ac malitia extraordinaria perpetretur, quali
ficatum erit. Illud autem, cui nihil accedit, quo delicti gravi
tas, praeterquam natura sua, augeatur, homicidium simplex 
dicitur.

§. 3. Peculiares homicidii qualificati species ob speciales 
quaspiam in iisdem occurrentes circumstantias in Codice
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hoc distinctim quidem ah invicem considerantur, in iisdem 
tamen, tam poenae, quam eaedem generales obtinent regu
lae, que ad Crimen homicidii in genere praestituuntur. 
Sunt autem sequentes :

a) Homicidii dolosi reus est non modo qui manus 
letiferas alteri intulit, sed etiam qui directam mortis causam 
praebuit, e. g. aliquem includendo, victumque ipsi subtrahendo.

b) Quisquis letifero alterum instrumento aggreditur, 
si ex aggressione hac mors sequitur, dolosi homicidii reus 
est, nisi forte casum fortuitum, aut ipsiusmet occisi factum, 
mortis causam exstitisse comprobari valeat.

c) Cum contingat saepius : ut curatio inflicti per 
quempiam vulneris diutius duret, laesus vero intra hoc 
tempus, sive e mala cure, sive quocunque alio ex incidenti, 
in alium etiam letalem morbum incidere possit, atque ita 
saepe vulneratus e vulnere non letali moriatur, absolute 
autem letaliter vulneratus vitam diutius quoque extrahere 
possit ; ad definiendum id, num laesus e vulnere obierit, 
non tantum Medicorum, ac Chirurgorum testimonia, sed 
omnes etiam actum concomitantes, et consequentes circum
stantias Judici expendere oportebit.

d) Ut quis pro homicida censeri possit, debuit mortis 
solus, aut in societate alterius auctur esse, secus tantummodo 
pro complice reputabitur, adeoque mitius principali delin
quente punietur.

e) Mandanti caedes imputari haud potest, si Manda- 
tarius verberationem aut etiam vulnerationem in commissis 
habens, datam sibi commissionem excesserit, necemque alteri 
intulerit. Sed neque homicidii dolosi reusest, qui violentas 
sibimet ipsi manus inferre volentem non impediverit, aut 
etiam qui jubentem alterum occidi, ad evitandum sui peri
culum interemerit; dummodo e facti circumstantiis secus 
dolus non appareat.

f)  Cum in delictis praecipue voluntas, non vero effec
tus spectandus sit, si quis alterum volens occidere talem 
per errorum occidat, cujus caedes homicidium qualificatum 
efficit, simplicis attamen, non qualificati homicidii reus esse 
censebitur.



y) Inspectio, sectioque cadaveris occisi ne tunc quidem 
praetermittenda est, quando vulneratus mox post acceptum 
vulnus obiit: saepe einim e cadaveris sectione aliae se evol
vunt circumstantiae, quam primo obtutu apparebant. In 
judicanda autem vulnerum letalitate in id unice advertetur: 
an vulneratus pro corporis, viriumque suarum conditione, 
temporis item, et loci adjunctis, necessario ex accepto 
vulnere vitam finierit. Neqne a poena excusat delinquentem, 
si Medicus adstruat, vulneratum extraordinariis quibusdam 
adhibitis remediis sanari forsitan potuisse : quamvis mul
tum alleviet. si probari possit, vulneratum, aut sua, aut 
Medici culpa, vel negligentia exspirassa. Quodsi vero dis
sentiant Medici, benignius praevalet judicium.

h) Si caedes a pluribus simul complicibus patrata 
fuerit, Judicem imprimis in vero caedis auctore investigando 
sollicitum esse oportebit. Si tamen resciri nequeat, cujus 
reipsa facto vulneratus obierit, nisi deliberatus necem infe
rendi animus, praeviumque propositum prodeat, homicidii 
dolosi poena locum non habet; sed omnes tanquam homi
cidii culposi Rei considerabuntur.

i) Ejusdem culposi homicidii reus est, qui praefinitos 
moderaminis inculpatae tutelae, sive mediis lenioribus defi
cientibus, necessariae defensionis suae limites transgressus 
fuerit.

k) Culposi pariter homicidii Hei sunt quicunque negli
gentia, aut culposa sua inscitia alios occidunt,

l) E t quia pro casuali homicidio non aliud statui 
potest, quam dum quispiam justo tempore, modo, ac loco, 
absque omni nocendi studio in re licita versatur, alter 
attamen hoc ejusdem facto occiditur : culposi homicidii 
tot sunt species, quot suns actus secundum sanae rationis, 
ac Societatis civilis regulas illiciti, e quibus tamen mors 
alterius, licet ex improviso, consequitur.

m) Conatus homicidii poena quidem dolosi homicidii 
non plectitur, sed ejusdem actus, prout ad effectum proxi
mius accesserit, severius, vel mitius puniendus, ac poenae 
culposi homicidii semper aequiparandus est.

n) In culposis, et dolosis homicidiis, praeter- expensa-
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rum, ac damnorum omnium refusionem, indemnitas etiam 
occisi conjugis, prolium, et parentum, locum semper obtinet ; 
non autem in casualibus. Haec autem indemnisatio, tam 
occisi, quam occidentis substantiae, ac circumstantiis, sem
per Judicis sententia mediante accomodabitur,

§. 4. In reliquo poena homicidii in culpae gradu
1- mo sunt carceres a die uno ad menses tres ; in gradu
2- do a mensibus tribus ad sex; in gradu 3-tio a mensibus 
sex usque annum. In  malitiae gradu l-mo ab anno uno ad 
annos sex; in gradu 2-do ab annis sex ad duodecim; in 
gradu 3-tio ab annis duodecim usque mortem. In supremo 
autem malitiae gradu homicidiorum qualificatorum, qualia 
sunt : occisionis parentum, prolium, conjuguai, fratrumque, 
et sororum gradus primi, praeterea intoxicationis puteorum, 
ubi reipsa mors subsecuta est, assasinii repetiti, et latroci
nii, mors etiam, et quidem cum exasperatione, juxta prin
cipium 12-mum codicis istius pro poena dictabitur.

ARTICULUS XX.
De Parricidio, cete risque Jura Sanç/vinis violantibus caedibus.

tj. 1. Inter homicidia qualificata ipsis humanitatis, 
Jurisque naturae legibus adversa sunt illa, quibus Jura 
sanguinis violantur; nec tamen horsum caedes cujuslibet e 
cognatione referri potest.

§. 2. Apud nos qualificati talismodi homicidii Rei sunt :
a) Qui propriis parentibus, eorumque in gradu directo 

ascendentibus.
b) Prolibus, sive in matrimonio, sive extra illud pro

genitis, earumque descendentibus.
c) Conjugi legitimae, sua forma haud divortiatae.
d) Inter cognatos, et affines commissum hoc delictum 

eo evadit gravius, quo vicinior cognationis, vel affinitatis 
gradus exstiterit.

e) Licet quidem pro parricidio reputari nequeat, suapte 
tamen intelligitur, ut homicidium qualification considerandum 
esse, si parenti, aut filio, tiliaeve adoptivae, vitrico, aut novercae, 
quin etiam si tutori, aut tutelato violentas manus inferendo, 
mors accelerata fuerit.



565

§. 3. Caeterum his quóque in delictis causae, modus
que patrati delicti, omnesque alleviantes, et aggravantes cir
cumstantiae in considerationem sumendae erunt, iisdemque 
rite expensis, gradus culpae, vel malitiae determinabitur, 
atque expressa jam ad articulum de homicidio poena pro- 
nunciabitur.

ABTIOTJLITÖ XXI.

De Infanticidio.
§. 1. Prolium neonatarum occisio, infanticidium compel

latur; quodsi enim post longius a nativitate temporis inter
vallum Proles a Parentibus interimantur, ausus talismodi 
jam articulo proxime praecedente, sub Prolicidio compre
henditur.

§. 2. Delictum hoc plerumque adversus proles extra 
matrimonium genitas committitur; atque ut illud praeca
veatur, non tantum omnis uterum gestantium Foeminarum, 
aut etiam post partum, sive in templis, sive alibi quocun
que sub praetextu poena, et prostitutio prohibetur, sed 
etiam illis, quae tempestive semet Jurisdictioni competenti 
insinuaverint, omnis e parte publici assistentia ad procuran
dam etiam ab illo indemnisationem, qui impraegnationis 
autor exstiterat, praestabitur.

§. 3 Neque requiritur : ut uterum gestans semet 
immediate Jurisdictioni publicae insinuare debeat; sufficit, 
si statum suum fidedignae personae, licet cognatione sibi 
junctae, ante partum detegat, haecque pro faciendis, absque 
tamen omni semet insinuantis molestia, ordinibus, id ipsum 
Jurisdictioni insinuet. Secus pro casu Infanticidii silentium 
tale pro aggravante semper circumstantia, atque in casuali 
etiam infantis morte, pro culpa reputabitur.

§. 4. Nec tantum spontaneus quilibet matris actus, 
ex quo juxta ordinarium, ipsique cognitum rerum cursum, 
mors infantis secuta est, sed etiam malitiosa omissio neces
sarii ad vitam servandam materni officii, ut infanticidium 
punietur.

ij. 5. Complex autem delicti istius erit omnis, quicunque, 
sive ad graviditatem, sive partum tegendum, consilio, aut
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opera cencurrit, aut qualem cunque causam praebuit : ut 
infanticidium perpetraretur. Quodsi autem impraegnationis 
autor, aut vero parentes infanticidae eandem ad perpetran
dum facinus animaverint, aut plane ad ipsum infanticidii 
actum concurrerint, graviori semper extraneis, et pro cir
cumstantiarum diversitate, aequali etiam cum infanticida 
poenae subjicientur.

§. 6. Poena demum a proportione culpae, vel malitiae 
ex omnibus facti circumstantiis eruenda, reflexe ad articulum 
de homicidiis dictabitur.

ARTICULUS XXII.

De Abortus procuratione.
S. 1. Delicti hujus species sunt:
a) Si foemina visceribus suis vim inferat, seque uterum 

gestare sciens, tale quidpiam consulto suscipiat, quo abortus 
procurari, aut quoquo modo id effici possit : ut partus in 
lucem mortuus prodeat.

h) Si alter quispiam deliberato proposito foetum 
abigendi, gravidae mulieri, eadem invita, vel inscia, medica
mentis, aut quibuscunque demum potionibus, abortum procu
rare satagat.

c) Si gravida mulier, tine isto, gravioribus verberibus 
male tractetur.

d) Criminis istius complices graviori saepe poena digni 
sunt; qui videlicet media ad procurandum abortum sugges
serint, aut quocunque alio modo ad praematuram foetus 
ejectionem scientes quidpiam contulerint.

ei Huc etiam pertinet sterilitatis procuratio; quodsi 
videlicet aliquis explendae libidinis, vel odii, vel cujuscunque 
pravi alterius affectus causa aliquid fecerit, vel dederit : ut 
generandi potestas, vel concipiendi capacitas adimatur.

& 2. Prout in aliis, ita hoc quoque in delicto singuli 
culpae, ac malitiae gradus rite ab invicem distinguendi 
sunt, eritque poena culpae gradus 1-mi career a die uno 
ad mensem unum; gradus 2-di a mense uno ad tres; gradus
3-tii a mensibus tribus ad sex. Malitiae gradus 1-rni est 
itidem career a sex mensibus ad annum; gradus 2-di ab
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anno uno ad duos; gradus 3-tii ab annis duobus ad tres, 
hebdomada singula binis jejunii in pane et aqua diebus 
exasperanda.

ARTICULUS X X III.

De Expositione Infantum.
§. 1. Delicti publici Reus est, qui infantem vivum ea. 

aetate, qua vitae suae conservandae nequaquam sufficit, eo 
fine exponit : ut eum seu morti objiciat, seu vitae ipsius 
conservationem fortuito saltem casui committat.

§. 2. Animus occidendi e locis, temporis, caeterisque 
facti circumstantiis dignoscitur; directusque, et indirectus 
esse, item infans, vel vivus adhuc, vel mortuus reperiri potest.

§. 3. Aliam igitur considerationem subit :
a) Si expositio animo occidendi facta sit, atque infans 

in solitarium, et ab humana consvetudine remotum locum 
eum in finem exponatur : ut aut fame, aut frigore pereat, 
aut per feras dilanietur, aut quacunque ratione alia intereat.

b) Si infans non ea intentione ut moriatur, adeoque 
in tutiorem, atque hominum frequentiae pervium locum eo 
fine exponatur : ut vel parens, vel alter aliquis ejus misereatur, 
poenaque, aut matris infamia evitetur.

e) Levius in utroque casu delinquens punietur, si vivus, 
vegetusque infans repertus fuerit.

d) Gravius vero, si infantem is exposuerit; cui leges, 
tam naturales, quam civiles ejusdem conservandi obligationem 
imposuerunt.

§. 4. Quodsi mors infantis secuta fuerit, antequam 
idem detegatur, factum hoc semper ut homicidium considera
bitur, delictique quantitatem, ac qualitatem, uti etiam 
ejusdem poenam, datae de homicidiis regulae metientur. 
Rarissimis tamen in casibus poenae homicidii exasperatio 
locum isthic habere potest ; nam denique violenta infanti 
manus haud infertur, et plerumque spes exponenti superesse 
potest, casu fortuito infantem servatum iri. Quodsi expositio 
animo occidendi fieret, et tamen infans expositus servaretur, 
ausus hujusmodi pro attentato, sed non consummato homi
cidio reputabitur. Quodsi autem cautelae quaepiam in
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expositione pro infantis incolumitate adhiberentur, et tamen 
idem interiret, gradum culpae adhibitarum cautelarum 
quantitas, definiet. Quodsi demum nullum infans, sive vitae, 
sive valetudinis detrimentum passus fuerit, delictum hoc 
pro circumstantiarum ratione aestimabitur.

§. 5. Atque ita poena culpae gradus 1-mi est career 
a die uno ad mensem unum ; gradus 2-di a mense uno ad 
tres; gradus 3-tii a mensibus tribus ad sex. Malitiae gradus 
1-mi a sex mensibus ad annum unum; gradus 2-di ab 
anno uno ad duos; gradus 3-tii ab annis duobus ad tres.

AXmCTJLUS XXXV.
De Assassinio.

§. 1. Qualiticatis etiam homicidiis accensetur assas- 
sinium, sive homicidium e commissione alterius pro mercede 
peractum. Committens assassinator, commissionem exequens 
assassinus appellatur.

jj. 2. Ex ipsa delicti hujus notione deducitur :
a) Omne assassinium deliberatum esse homicidium.
b) Commissionem praecise ad occidendum directam 

esse debere; neque horsum commissionem ad vulnerandum, 
licet mors secuta sit, pertinere.

c) Communiter quidem assassinium pro mercede pat
ratur ; interim quicunque blanditiis, pollicitationibus, minis, 
aut quacunque ratione alia quemdam ad tertium aliquem 
interficiendum permovere studet, delicti istius reum se facit; 
neque interest : utrum merces sit statini tradita, vel promissa, 
utrum magni, vel exigui sit momenti? acceptatane fuerit, 
vel minus? an denique conventa aggressio, aut caedes revera 
peracta sit, vel intermissa?

d) In dictanda tamen poena distinguendum erit: an 
commissio prorsus fuerit rejecta ? aut acceptata quidem, 
sed aggressio haud secuta? vel aggressio quidem ten tata, 
caedes tamen haud secuta? vel revera perpetrata?

e) Si inter eum, qui caedem seu mandaverit, seu 
perpetraverit, et eum qui morti destinatus est, naturalis 
quispiam, aut civilis nexus intercedat, eo ipso delictum 
aggravatur.
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f) Caeteris paribus mitius delictum est assassinatoris 
quam assassini; neque enim tanta in illo apparet audacia, 
gravi usque peccat, quem sola lucri cupido in necem alterius 
armat, quam qui ira percitus, fa alterius accelerare satagit.

g) Ob delicti tamen circumstantias, ut : repetitionem 
ejusdem, necessitudinem cum occiso, revocationem mandati 
re adhuc integra, concursum tertii ad delictum', hisque 
similia, subinde assassinator, subinde assassinus gravius 
delinquere dignoscitur.

§. 3. Pacta circumstantiarum omnium combinatione 
Judex gradum culpae, vel malitiae, poenamque in confor- 
mitate praeinserti de homicidio articuli determinabit.

ARTICULUS X X Y .

De Intoxicatione.
§. 1. Intoxicatio, sive veneficium, est homicidium

veneno patratum. Ejusdem species sunt:
a) Si quis veneno alium directe occidat.
b) Si quis puteos, herbas, olera, eaeteraque usui 

humano deservientia ita veneno inficiat, ut exinde mors 
cujuspiam consequatur, aut sequi potuerit.

c) Distinctio etiam inter veneficia facienda est, dum 
valetudo ejus, cui venenum propinatur, irreparabile damnum 
accipit ; item, quando valetudinem pristinam recuperat ; 
porro, quando venenum, antequam summeretur, deprehensum 
est; demum, quando veneficus ipse deceptus, loco veneni 
tale quid obtulit, quod reipsa venenum non fuerat.

§. 2 . Venenum suppeditantes, aut qualitercunque 
coopérantes, ut delicti istius complices considerantur, circa 
quos peculiariter dispiciendum erit : an scienter ad perden
dum alium, vel vero ex inscitia, inconsiderantia, aut negli
gentia venenum subministraverint.

i;. 3. In genere ad delicti istius perfectionem, et 
nocendi animus, et veneni datio, et effectus inde secutus 
requiritur. Cumprimis vero, ubi mors intercesserit, mortuum 
dato reipsa veneno exspirasse, certo constare debet. Eapropter 
inspectio, sectioque cadaveris nunquam negligenda est.
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§. 4  Poena delicti istius eadem modalitate constituetur, 
prout ad reliquas qualificati homicidii species jam ad arti
culum de homicidio deductum est.

ARTICULUS XXVI.
De Toxicorum, et nocivorum Medicamentorum rendition''.

§. 1. Si quis venenum alteri suppeditaverit, morsque 
exinde alicujus subsequatur, eundem juxta gradum culpae, 
vel malitiae, ut complicem veneficii puniendum esse, jam 
dictum est. Hic igitur illa tantum toxicorum, et nocivorum 
medicamentorum venditio in considerationem summitur, 
quae citra pravam quempiam occidendi intentionem fit, 
soliusque lucri causa suscipitur.

§. 2 . Horsum itaque referuntur :
a) Medici, Chirurgi, et Pharmacopolae, qui seu venena, 

seu vetita sua legali forma medicamenta vendunt, vel eadem 
non sincere conficiunt.

b) Errones circumforanei, qui praetensis quibusdam 
cum arcanis, similibusque cum mercibus circumeundo, rude 
praesertim vulgus decipiunt.

<■/ Omnes illi, qui qualitercunque quaestus gratia sanitati 
Civium, praetextu ejusdem curandae, nocumentum adierunt.

ij. 3. In singulis hujusmodi casibus, tam damni dati 
magnitudo, quam inscitiae, negligentiae, seu culpae, ac mali
tiae (pialis, delicti, et poenae istius mensuram definiet.

S. 4. In reliquo, praeter plenam damni illati refusio
nem, delinquentes hujusmodi punientur in culpae gradu 1-mo 
reprehensione privata; in gradu 2-do repreheusione publica; 
in gradu 3-tio Aresto a die uno ad octo. In malitiae gradu 
1-mo a diebus octo ad mensem; in gradu 2 -do a mense 
uno ad tres; in gradu 3-tio a mensibus tribus ad sex, cum 
inhibitione ab exercitio artis, aut quaestus.

ARTICULUS XX VII.

De Latrocinio.
% 1. Latronum nomine veniunt, qui sponte sua homi

cidium committunt, ut lucrum faciant. Est itaque Latro
cinium lucri causa commissum homicidium.
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§. 2. E t quia crimen hoc homicidio, lucrandique animo 
absolvitur, atque sub nomine lucri commodum quodvis intel- 
ligitur; indolem delicti istius haud mutat in aedibus, an in 
via publica, aut ubicunque alibi perpetretur? magnum sit 
lucrum, et reipsa perceptum, an parvum, et tantummodo 
speratum ? item ejusdemne, quem Latro aggreditur, sit pro
prium, aut alienum, curae tamen ipsius, atque custodiae 
concreditum? sufficitque, si lucri cupido delinquentem ad 
occidendum hominem impulerit, etsi spe sua delusus sit. 
Nec tamen ut Latro puniri potest, qui furari volens, sibi 
renitentem casu fortuito, aut culpose perimit ; ad latroci
nium enim deliberatum semper homicidium requiritur.

§. 3. Delicti istius gravitatem auget : si illud vias 
publicas obsidendo perpetretur, eodemque publica etiam 
commercii Civilis securitas impediatur; si illud repertituin 
sit, et quasi ex professo in societate plurium exerceatur ; si 
demum e caedis modo, insignis semet Latronis atrocitas 
manifestet.

§. 4. Ut complices criminis istius considerari debent, 
qui scienter, et dolose sceleratos hujusmodi protegunt, ad 
latrocinandum exmittunt, iisdem perfugium praestant, par
tem praedae capiunt ; et quacunque demum ratione efficiunt, 
ne iidem detegantur.

§. 5. Ultra plenam damnificatorum indemnisätionem, 
pro ratione circumstantiarum, et ex iisdem eruendis culpae, 
aut malitiae gradibus, hic quoque eaedem poenae obtinent, 
quae pro aliis qualificati homicidii speciebus constitutae sunt.

ARTICULUS XXVIII.

De Propricidio.

§. 1. Propricidium, seu suimet ipsius occisio adinstar 
criminum reliquorum considerari nequit ; quamvis enim grave 
societati Civili detrimentum adferat, de animo tamen, sive 
libera delinquentis voluntate, ac spontaneitate, quae ad 
omne delictum necessario requiritur, certa sententia nun
quam depromi potest. Praeterea subjectum poenae in casi
bus hujusmodi deficit ; neque enim poena in sensus expers
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cadaver, atque innocentes fatis functi successores decerni 
potest. Cum igitur dubio locus semper supersit, consultone, 
an animi intemperie, morbove alio violentas sibi quis manus 
intulerit, boc potius praesummendum est. Atque ideo, usi
tatae olim in similibus casibus poenae, vel potius abusus, 
quoad occisi sepulturam, pro abolitis declarantur, et infe- 
licium talismodi cadavera communi reliquorum Caemeterio, 
absque tamen solennitatibus inferentur.

§. 2. Quodsi vero propricidium attentatum quidem, 
sed quacunque de causa consumatum non fuerit, id ipsum 
attentans custodiae, Medicorumque, ac Personarum Spiri
tualium curue usque eo mandabitur, dum idem plene sibi 
restitutus esse declarari potuerit.

§. 3. Illi vero, qui alios ad Propricidium animaverint, 
aut qualitercunque Propricidii conscii, aut complices depre
hensi fuerint, pro ratione culpae, aut malitiae punientur. 
E t quidem erit poena talismodi complicum in culpae gradu 
1-mo Career a die uno ad mensem; in gradu 2-do a 
mense uno ad tres; in gradu 3-tio a mensibus tribus ad 
sex. In malitiae gradu 1-mo a mensibus sex ad annum ; in 
gradu 2-do ab anno uno ad duos : gradu 3-tio ab annis 
duobus ad tres.

ABTICULUS XXIX.
De Duello.

§. 1. Duellum est singulare certamen duorum, occi
dendi, aut saltem vulnerandi causa, tempore, et loco consti
tuto, certoque armorum genere ex condicto susceptum; dif- 
fertque a pugna subitaria, qua duo ira subita excandes- 
ceptes, loco, ac tempore antea haud constitutis, invicem 
armis congrediuntur.

§. 2. Species delicti hujus diversae sunt ; aliud enim est :
a) Si quis alium ad singulare certamen provocet, 

aut ex condicto, armis letiferis instructus, certo loco com
parent, provocatumque interimat.

b) Aliud, si provocans per provocatum interimatur.
c) Aliud, si neuter certantium in Duello occubuerit, 

sed vel uterque, vel alteruter vulneratus fuerit.
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d) Aliud, si utëîque quidem armis letiferis instruc
tus ad condictum semet accinxerint, a condictu tamen, seu 
sponte, seu per alios impediti abstineant ; quin sola etiam 
ad Duellum provocatio poenalis erit.

§. 3. Ut complices delicti hujus considerandi sunt : 
qui se ad Duellum ut assistentes, seu ita dicti secundantes 
pro certantium altero sisterent ; non secus, qui ad evocatio
nem, sive ad Duelli acceptationem quidpiam quoquomodo 
contulerint ; quin et ii, qui evocationem, pro sua erga Leges 
fidelitate declinaturi, despectum, atque contemtum, seu 
minati, seá revera contestati sunt, adeoque per contemtum 
reipsa ad Duellum animant, pro culposis reputabuntur.

i;. 4. Pro poena delicti hujus iu culpae gradu 1-mo 
dictabuntur carceres a die uno ad mensem integrum; in 
gradu 2-do a mense uno ad tres; in gradu 3-tio a mensi
bus tribus ad sex. In militiae gradu 1-mo a sex mensibus 
ad annum integrum; in gradu 2-do ab anno uno ad duos; 
id gradu 3-tio ab annis duobus ad tres.

A R T IC U L U S  X X X .

De propria Mutilatione.
§. 1. Propria mutilatio est integro, utilique corporis 

membro, ad subterfugiendum servitium publicum, subnet 
psius privatio ; neque interest an quis per se, vel per alium 
mutilationem hujusmodi suscipiat.

2. Delicti igitur istius argui nequit, qui servandae 
reliquae corporis sui integritatis causa, membrum quodpiam 
sibi abscindi jubet. Ac potissimum e loci, temporisque cir
cumstantiis colligi debet, quo fine mutilatio suscepta sit ; 
haeque circumstantiae delictum hoc jam gravius, jam levius 
efficiunt. Sed neque privati lucri causa mutilationem licet 
admittere.

§. 3. Praeprimis autem delicti istius rei sunt, qui 
militiae detrectandae causa pollices sibi amputant, dentes 
excutiunt, aut quacunque ratione alia se eapropter mutilant : 
ut ad praestanda ordinaria militum servitia inutiles effi
ciantur.
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§. 4. Qui igitur necessarium publico servitium, se ipsos 
mutilando, subterfugere voluerint, ingratis etiam mediis ad 
talia adstringentur, quibus non obstante sui mutilatione 
pares fuerint; et ideo, si ad aliquod qualecunque demum 
militare servitium applicari potuerint, pro eodem Jurisdic
tioni militari resignabuntur.

íj. 5. Qui autem servitiis militaribus penitus inutiles 
fuerint, subibunt carceres, laboresque publicos in culpae 
gradu 1-mo a die uno ad mensem : in gradu 2-do a mense 
uno ad tres; in gradu 3-tio a mensibus tribus ad sex. In  
malitiae gradu 1-mo a mensibus sex ad annum unum; in 
gradu 2-do ab anno uno ad duos; in gradu 3-tio ab annis 
duobus ad tres.

A R T IC U L U S  X X X I.

De Verberationibus, Vulnerationibus, ac Mutïlationibus.
§. 1. Violatio corporis, qua videlicet, salva vita, quod

cunque corpori malum infertur, adeoque omnis gravior verbe
ratio, vulneratio, et mutilatio delictis publicis accensetur. 
Distinguendum tamen est.

a) An quis ex ira, aut quocunque alio malitioso 
affectu violentas in aliquem manus eapropter injiciat: ut 
vitam ipsi adimat, casu attamen sola ipsius vulneratio, aut 
mutilatio subsequitur ?

h) An consulto vulneratio suscipiatur, eademque vitae 
discrimen, aut perpetuam sanitatis jacturam post se trahat, 
aut insignis aliquis malitiae gradus ad factum concurrat ?

c) An in exorta casu fortuito rixa, amisque ad 
interficiendum aptis, aut plane ex inconsiderantia vulnus 
grave infligatur?

d) An demum vulnus leve, atque instrumentis ad 
occidendum haud idoneis illatum sit?

§. 2. Vulnus quodlibet pro gravi reputari debet, quod 
post debitam etiam curationem damnosum aliquod vestigium 
post se relinquit; leve e contra, cujus nulla post curationem 
vestigia supererunt. Letale vulnus est, ex quo vulneratus 
moritur; non letale, ex quo mors haud consequitur. Letale 
porro est per se, sive absolute tale, vel per accidens. Ad



vulnus absolute tale requiritur : ut vulnus inflictum nulla 
arte sanari potuerit, secus per accidens tantum letale com
pellatur. Caeterum vulnera letalia juxta Regulas ad homi
cidium praestabilitas punienda, consequenter nonnisi illa, 
que non sunt letalia, hoc articulo speciatim in considera
tionem veniunt.

§. 3. In  omnibus vero delicti istius casibus praeprimis 
necessarium est : ut delinquens ad plenam laesi indemnisa- 
tionem adstringatur. Ad hanc pertinent expensae curationis, 
aestimatio perpessi doloris, et neglecti lucri ; circa quod 
non tantum pro tempore, quo laesus curabatur, sed si in
flictum vulnus perpetuum labori, atque eo promerendae 
mercedi impedimentum posuit, pro toto vitae tempore aesti
matio instituatur. Neque ista praetermitti unquam poterunt, 
nisi laesio adeo exigua fuerit, ut nullum aestimatione dignum 
damnum recipiat, aut vero laesus ad rixam provocaverit, 
vel qualicunque ratione alia ipsémét damni sui causa exstiterit.

§. 4. Poena autem semper intendenda erit : si personae 
honoratioris, aut in munere publico constitutae, vel plane 
consangvinei, fratris, vitrici, et novercae, parentis adoptivi, 
tutoris, aut alterius, cui delinquens peculiari quopiam vin
culo obstringitur, modoque, ac malitia extraordinaria, ver
beratio, aut vulneratio institueretur.

§. 5. Cum autem personae nobilitaris verberatores 
gravi admodum hactenus quoque poena puniti fuerint, et 
alioquin nobilium quilibet pro persona honoratiore in Regno 
censeri debeat, qualiscunque verberatio personae nobilitaris 
pro graviori semper verberatione reputabitur, adeoque poena, 
in hanc statutae subjacebit, publicaque actione vindicabitur ; 
nisi forte in casu quietem publicam non perturbante, aut 
scandalum publico non causante, pars laesa illatam sibi 
injuriam pro vindicatione Jurisdictionis publicae quacunque 
de causa non insinuaret, aut jam insinuatam retractaret ; 
salvo semper parti laesae quoad indemnisatione propriam, si 
se actioni publicae ingerere voluerit, ad eandem accessu.

§. 6. Poena demum in delicti hujus culpae gradu 
1-mo est career a die uno ad mensem; in gradu 2-do a 
mense uno ad duos; in gradu 3-tio a mensibus duobus
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ad tres. In malitiae gradu 1-mo a mensibus tribus ad 
sex; in gradu 2 -do a mensibus sex ad annum; in gradu 
3-tio ab anno uno ad tres.

A R T IC U L U S  X X X T I.

De Parentum verberatione.
§. 1. Quemadmodum parricidium a caeteris homicidii 

speciebus, ita etiam parentum verberatio a verberationibus 
reliquis distinguitur; ac licet debita erga parentes-veneratio 
multis modis laedi possit, huc' tamen id solum refertur, 
quoad eandem gravius afficit; omnis videlicet violenta 
manuum in personam parentum extensio.

t;. 2. Huc itaque pertinet :
a) Si quis qualicunque instrumento proprios parentes, 

aut ipsorum ascendentes verberaverit.
h) Si pugno, calceve eosdem concusserit, alapam ipsis 

impegerit, aut faciem conspuerit.
c) Si eosdem vulneraverit, aut plane mutilaverit.
d) Si alios ad verberandum, vulnerandumve conduxerit.
jj. 3. Quamvis autem proles parentibus innumeris titulis

obstrictae sint, neque unquam aggredi eosdem audeant, 
nimia tamen subinde parentum crudelitas, vehemens animi 
perturbatio, verberum, vulnerumque qualitas, hic etiam in 
considerationem venire debent ; ac demum praeter neces
sariam laesi indemnisationem.

§. 4. Poena culpae gradus 1-mi est career a die uno 
ad menses tres; gradus 2-di a mensibus tribus ad sex; 
gradus 3-tii a mensibus sex ad annum integrum. Malitiae 
gradus 1-mi ab anno uno ad tres ; gradus 2-di ab annis 
tribus ad sex; gradus 3-tii a sex annis ad duodecim.

D e lic ta  h o n o r i  C iv iu m  in ju r io sa .

A R T IC U L U S  X X X I I I .

De Injuriis.
§. 1. Per injurias noxiae honori contumeliae intelli- 

guntur. Et quia injuria est quodvis dictum, vel factum, 
ad alterius contumeliam directum, alia est verbalis, quae 
verbis, alia reális, quae re, et facto infertur.



§. 2. Injuriae inter privatos, privatae inter se Civium 
actioni, Jure nostro relinquuntur, nisi injuria talismodi in 
loco publico, aut tali modo facta sit : ut eadem publica 
reddatur. Talia sunt : Libelli famosi, picturae, ac sculptu
rae, quibus alter publice prostituitur.

tj. 3. Gravitas delicti hujus ex omnibus dicti, factive 
circumstantiis aestimabitur; et cumprimis ad damni dati, 
vel metuendi gravitatem, laesaeque personae dignitatem 
advertetur. Aliud enim est, si quis in Personam Regis, et 
Familiam Regiam injurius sit, aliud, si illos laeserit, qui 
in publico Officio constituuntur, aut tales, erga quos e 
naturali, aut civili necessitudine respectum habere debet, 
uti sunt parentes, et qui parentum loco sunt ; similes enim 
injuriae, etiamsi publice, non fiant, actione tamen publica 
vindicabuntur.

§. 4. Caeterum pro alleviante in delicto hoc circum
stantia reputabitur; si crimen alteri objectum, haud con
fictum, sed verum sit; si per alterum causa injuriae sup
peditata, aut injuria intentata saltem, non vero consumata 
fuerit.

§. 5. Si quis realiter personam alterius invadat, 
licet quidem verberatio, aut vulneratio, qua alioquin dis
tinctum delictum efficiens, hujusmodi injuriae connexa 
non sit, omnis tamen reális injuria pro graviori semper, 
quam pure verbális, reputabitur.

ij. 6. Ut complex delicti istius considerabitur, qui 
alterum ad inferendam injuriam animaverit, aut qualem
cunque operam ad eandem contulerit,

§. 7. Quodsi injuria in loco publico illata fuerit, 
injurians absque statitus, et conditionis discrimine ex eodem 
publico loco, ad evitandans ultariores sequelas mox sub
ducetur, et qua in flagranti deprehensus pro ratione cir
cumstantiarum custodiae etiam mancipabitur.

§. 8. Caeterum poena delicti hujus in culpae gradu 
1 -mo est deprecatio publica ; in gradu 2-do poena aresti a 
die uno ad mensem integrum; in gradu 3-tio a mense uno 
ad tres. In malitiae gradu 1-mo a mensibus tribus ad sex;
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in gradu 2-do a mensibus sex ad annum integrum; in 
gradu 3-tio ab anno uno ad duos.

§. 9. Quodsi autem personae, aut familiae, Regiae 
injuria hujusmodi inferetur, poena praeinserta semper 
duplicabitur.

Delicta, Bona, Facultates, Libertatemque Civium 
impetentia.

A R T IC U L U S  X X X IY .

De Praedocinio. et Rapina.
§. 1. Lucri causa illata personae cuipiam violentia, quin 

tamen mors inferatur, praedocinium, et si aliquid violenter 
reipsa ablatum sit, rapina dicitur. Differt a latrocinio, in 
quo semper mors illius, cui res ademtae sunt, intervenisse 
supponitur. Item a furto qualificato, quod licet variis, 
semper tamen occultis modis fit. In praedocinio autem 
aperta semper personae cujuspiam vis illata attenditur.

§. 2. Qui igitur rem suam, aut quam suam esse 
putabat, Judicis neglecto auxilio, vi alteri extorserit, aut 
ex petulantia alteri aliquid ademerit, ad permutationem 
rerum suarum, sine animo lucrandi, vi alterum adegerit, 
non ut raptor, sed ut violentus considerabitur.

§. 3. Cum porro vis ad delictum istud requiratur, 
simplices persvasiones, aut minae leviores non sufficiunt : 
quia tamen idem est, seu vis reális adhibeatur, seu metus 
gravis incussus sit, circumstantiae omnes singillatim expen
dendae erunt.

§. 4. Caeterum poena semper temperanda erit, quando 
vis adhibita admodum exigua, sed et ipsum rapinae sub
stratum valde exiguum fuerit ; si quis alterius jussu, 
cujus videlicet sub imperio est, aliquid rapuerit; aut si in 
gravi nimium necessitate constitutus, ad eandem sublevan
dam vim alteri adhibuerit.

§. 5. Ex adverso licet idem sit, seu in propriis, sive 
in alienis aedibus, sive etiam in via publica crimen istud 
perpetretur, illud attamen aggravat, si aggressio talium 
fiat, qui respective sub protectione, et fide publica consti-
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tuuntur, uti apud nos sunt pastores pecudum, et pecorum 
in pascuis communibus existentium ; item si praedo in 
societate plurium praedocinia exerceat, et quasi professionem 
ex iisdem faciat, aut aggressio praedatoria adeo violenta 
fuerit : ut adorto verbera etiam, ac vulnera inflicta sint.

6. Quodsi praedocinium in societate aliorum, repe
titum, et quasi ex professo, crudeliter exerceatur, licet 
mors non interveniat, tunc tamen non propter rem per 
praedones ablatam, neque violentiam personae laesi illatam, 
sed propter securitatem publicam, quam contra tales publi
cam, quam contra tales publici hostes aliter conservare 
modus non suppetit, respublica in statu defensae constituetur.

§. 7. Ac praeter illatorum damnorum, expensarumque 
refusionem, poena culpae gradus 1-mi erit career a die 
uno ad menses tres; gradus 2-di a mensibus tribus ad sex; 
gradus 3-tii a mensibus sex ad annum integrum. Malitiae 
gradus l-rni ab anno uno ad tres; gradus 2-di ab annis 
tribus ad sex; gradus 3-tii ab annis sex ad duodecim. Atque 
in repetitis praedociniis, in quibus videlicet spes emendatio
nis non adest; defensaque reipublicae subversatur, mors 
etiam dictare poterit.

A R T IC U L U S  X X X V .

De Plagio.
§. 1. Dolosa, aut violenta liberae cujuspiam personae 

abductio, plagium nuncupatur. Quamvis enim vulgo scripto
rum alienorum pro suis suppositio, uti etiam bibliopolarum, 
ac typographorum libros alienos imprimentium, a n t dis
trahentium fraudes plagii nomine veniant, eaedem attamen 
ad furtum potius, vel stellionatum referri possunt. Atque 
hic tantummodo delictum illud intelligitur, quo quis liber
tate, qua in civili hac societate frui debet, vi, aut dolo 
spoliatur.

§. 2. Delicti istius casus sunt :
a) Dum sine legitimi Magistratus concessione, invitus 

quispiam e republica, in qua degit, abducitur, atque alienae 
cuidam potentiae subjicitur.

h) Si quis intra etiam ejusdem reipublicae limites,
37*
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colonum, aut alterius famulum, aut quemcunque alium 
pravo quocumque ex affectu abducat, libertateque spoliet.

c) Huc etiam referuntur, qui absque praevio indultu 
intra regnum pro extera quapiam civitate, seu militem, seu 
colonos legunt, quamvis nec vim neque dolum adhibeant.

d) Qui minorennem sub patris, tutoris, aut alterius 
cura constitutum, vi, aut dolo, curam ejus gerenti subdu
cunt, unde damnum quodpiam abducti subsequitur.

& 3. Semper autem crimen istud aggravatur, si emtio, 
venditio, in servitutem redactio, intercedat. Alleviatur ex 
adverso si ex animi teneritudine, studio commodi ejusdem, 
qui abducitur, aut alia quacunque bona intentione peraga
tur. Iu genere, temporis, loci, modi, et personarum diversi
tas diversimode delictum istud qualificat; sedet complices 
ratione pro circumstantiarum jam culposos jam dolosos 
efficit.

§. 4. Poena delicti hujus in culpae gradu 1-mo sunt 
carceres a die uno ad mensem; in gradu 2-do a mense uno 
ad tres; in gradu 3-tio a mensibus tribus ad sex. In mali
tiae gradu 1-mo a sex mensibus ad annum unum; in gradu 
2-do ab anno uno ad tres; in gradu 3-tio ab annis tribus 
ad sex. Ubi vero praeinsertae legales circumstantiae aggra
vantes adfuerint, expositio etiam ad infamen columnam 
adjicietur.

A R T IC U L U S  X X X V I.

De Raptu.
Jj. 1. Plagii quoque species raptus est; atque sub hoc 

crimine intelligitur personae cujuspiam abductio, eadem, 
aut vero illis, quorum potestati subest, invitis, causa 
explendae libidinis.

i;. 2. Quamvis autem ad crimen raptus requiratur : ut 
persona quaepiam de loco in locum abducatur, non tamen 
est necesse: ut ex una Civitate in aliam fiat abductio; 
sufficit, si e domo solitae habitationis ad locum transferatur, 
ubi libido expleri possit; quae abductio si secuta non fuerit, 
raptus erit tantummodo attentatus, aut inchoatus. Nec
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tamen semper concubitus, aut expleta qualitercunque libido 
ad delicti istius consumationem requiritur.

§. 3. Quoad personam, quae delicti hujus objectum 
constituit, ejusdem potissimum conditio, seu character, in 
considerationem venire debet; haec enim praecipue, diversos 
qualitatis delicti istius gradus constituit.

§. 4. Nec tantum vi, aut metu raptus committitur, 
sed etiam artibus insidiosis. Deinde in personis, quae aliorum 
subsunt potestati, sufticit his inscientibus, aut invitis abduc
tionem factam esse, licet ipsamet persona consentiat. Vicissim 
licet Parentes, aut Tutores, aut quicunque alii, quorum 
potestati subjiciuntur, consentiant, si tamen raptae dissen
serint, idem delictum est.

§. 5. Neque praetextus Matrimonii, ubi praesertim vi 
raptus contigit, a delicto hoc penitus excusabit ; matrimo
niorum enim essentia in consensu mutuo constituitur ; et 
quamvis per subsequum matrimonium honori rajit ae, non 
tamen laesae Ilei pubi i eae satisfiet.

§. 6. Si vero aliud quodpiam delictum raptui conjun
gatur, aut vero extraordinaria malitia in perpetrando delicto 
hoc observetur, gradum, poenamque ejusdem augeri mani
festum est.

§. 7. Delinquentem certe hoc in delicto aggravat : si 
persona longe diversae a raptore conditionis, aut proximo 
sangvinis nexu juncta, aut Deo sacra, cum armis, pluribus
que violentiae sociis, aut pluies simul personae abreptae 
fuerint.

§. 8 . Alleviant ex adverso : si rapta consensum suum 
praebuerit ; si non tam vi, quam precibus expugnata, eadem- 
que improbae alioquin vitae fuerit ; si Raptor quacunque 
de causa semet a rapta continuerit, aut plane, raptae con
sensu accedente, formale matrimonium iniverit.

§. 9. Auxiliaris hoc in delicto opera non raro gravius, 
quam ipse ratus puniri debet; cum in hoc saepe passionis 
impetus, caeteraeque circumstantiae delinquentem alleviare 
valeant.

§. 10. Poena delicti hujus eadem est, quae articulo 
proxime praecedente, ad crimen plagii constituitur.



A R T IC U L U S  X X X V II .

De vi Pudicitiae illata.
§. 1. Delicti istius nomine venit omnis violenti stupri 

species, adeoque cujuslibet cum persona non consentiente, 
aut vi adacta formalis concubitus. Distinctiones igitur inter 
stuprum violentum, et non voluntarium neutiquam distincta 
delicta, sed diversas tantummodo delicti ejusdem species 
denotant.

2 . Delicti hujus Ilei censendi sunt:
ai Qui personam quampiam, seu violenter eam vin

ciendo, seu sceleris sui auxiliatores adhibendo, libidini suae 
resistendi omni potestate privant, eamque in violento isthoc 
actu revera vitiant.

b) Qui foeminam, letifera ei arma intentantes, mor
temque ipsam minitantes, ad corporis sui copiam faciendam 
adigunt.

c) Horsum pertinent stupra personis furiosis, ebriis, 
mente captis, viribus destitutis, dormientibus, impuberibus, 
in errore invincibili constitutis illata.

di Neque violenti meretricum stupratores a delicto 
hoc penitus eximi poterunt, quamquam levius puniendi 
veniant, quam qui personam honestam vitiant.

eQ Nec tantum illi, qui foeminarum, sed qui marium 
quoque pudicitiam vi expugnaverint, delicto isthoc impli
cantur.

3, 'Conatus hujus criminis, prout ah actu abfuit, 
prout item delinquens ab incepto destitit, aut ah aliis 
impeditus est, aestimandus erit.

§. 4. Praestitum ad crimen hoc auxilium e generalibus 
de complicitate, aut societate principiis determinabitur, 
stuprique violenti auxiliatores ad praestandam personae 
laesae satisfactionem, in quantum videlicet violatoris ipsius 
facultates haud sufficerent, obligabuntur.

5. Frustra autem vim sibi illatam esse asserit, quae 
etsi fortiter initio reluctabatur, subseque tamen, nec clamore, 
neque secus se defendit ; nisi omnem sibi potestatem ereptam 
esse docuerit. Circumstantiae certe, tam antecedentes, quam 
concomitantes, et subséquentes diligenter ponderandae, atque
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ex iis de violentia judicandum est. Nec tamen statui poterit 
foeminae, primo post graviditatem, aut plane infantis nati
vitatem querenti, fidem nullam habendam esse; habet enim 
saepe justissimas, quamdiu de graviditate sua dubitat, dissi
mulandi causas.

§. 6. Concurrentibus circumstantiis delictum aggravan
tibus, delicti, poenaeque gradus elevabitur. Tales sunt : si 
aliud quoque delictum conjungatur, aut in loco sacro, cum 
insigni nequitia, repetitim, aut cum laesione debitae erga 
personam violatam reverentiae, delictum hoc perpetretur.

§. 7. Mitigabitur ex adverso : si vim passa, delinquenti 
nubere velit, si vis levior adhibita, si ebrietas intervenerit, 
si laesa jam alioquin praevie ah alio corrupta fuerit, aut 
denique aliae quaepiam alleviantes circumstantiae occurrerint.

§. 8 . Si vis pudicitiae illata cum pluribus sociis, atque 
perturbatione tranquillitatis publicae conjuncta, adeoque 
pro specie praedocinii qualilicata fuerit, poena quoque prae- 
docinii hoc in delicto locum obtinebit.

§. 9. Caeterum poena delicti hujus in culpae gradu 
1-mo est career a die uno ad mensem ; in gradu 2-do a 
mense uno ad tres; in gradu 3-tio a mensibus tribus ad 
sex. In malitia gradu 1-mo a sex mensibus ad annum 
unum ; in gradu 2-do ab anno uno ad tres ; in gradu 3-tio 
ab annis tribus ad sex.

A R T IC U L U S  X X X V IH .

De Furto.

§. 1. Furtum, quod occultam rei mobilis, invito domino 
lucri causa ablationem denotat, finibus suis prohibere rei- 
publicae interest ; in Civilem enim securitatem non tantum 
vitae tuendae causa, sed eo potissimum convenimus : ut 
secure rebus nostris frueremur.

§. 2. In rerum alienarum ablationibus eo generatim 
advertitur : an eaedem aperta vi, vel vero occulta fraude 
perpetrentur. Yis aperta sub rapinae nomine jam pertrac
tata est. Si in damnificatione occulta, specialis quaepiam 
astutia, quae facile praecaveri haud possit adhibeatur,
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peculiare stellionatus crimen efficit, quod separato articulo 
pertractabitur.

§. 3. Hic igitur furtum in genere pertractatur, et 
quemadmodum in delictis aliis, ita in hoc quoque, delicti 
gravitas e damno in rempublicam, ejusdemque concivem 
redundante, et majori, vel minori delinquentis malitia aesti
matui'. Atque ideo circumstantias omnes Judex in con
siderationem sumere, et ex harum combinatione determinare 
debet, ad qualemnam delicti gradum factum quodlibet 
referatur. Furtum, quod nullae aggravantes circumstantiae 
comitantur, simplex, cui autem aggravans quaepiam circum
stantia accesserit, qualification appellatur.

it. 4. In genere furtum aggravat :
a) Si res furto sublata sit majoris pretii;
i)  Si noctu ;
c) Si a domestico perpetretur;
d) Si furtum sit reiteratum;
e) Aut cum effractura, clavi adulterina, ascensu per 

scalas, vel peculiari quocunque artificio ;
f)  Aut in re tali, quae satis custodiri nequit, et 

respective sub fide publica constituitur, uti apud nos sunt 
pecora, et pecudes in pascuis existentes;

g) Item, si cum pluribus furti sociis :
h) Occasione incendii, aut cujuscunque alterius, sive 

publicae, sive privatae damnificati calamitatis ;
i) Si damnificatus sit alioquin nimium pauper;
Te) Si res sacra auferatur, aut in loco sacro;
l) Vel ab illo committatur, cujus fidei res furto con

credita fuerat.

§. 5. Alleviat ex adverso :
m) Si substratum furti valde exiliis sit pretii;
n) Si delinquens urgente necessitate ad id impul

sus sit.
o) Aut justas quaspiam adversus eum, cui aliquid 

sustulit, praetensiones habuerit.
p) Aetas immatura, ac Judicium imbecille;
q) Item si segnior possessoris custodia, aut quaecun
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que alia circumstantia rem furto ablatam quasi sponte furi 
objecerit.

r) Yel antequam fur interciperetur, vel etiam aci 
examen Judiciale responderit, aut secus convinci posset, 
rem furto sublatam restituerit.

s) Aut plane furtum tantummodo attentatum, non 
vero consumatum fuerit.

§. 6. Quae autem sint in specifico circumstantiae, quae 
singulum delicti gradum determinant, id e prudenti singuli 
casus aggravantium, et alleviantium circumstantiarum com- 
binatione dependebit.

7. Ex his sequitur : quod fur, sive in ipso actu 
deprehendatur, sive subseque tantum furti convincatur, 
eundem malitiae gradum habere, adeoque pari etiam poena 
puniri possit.

§. 8. Qualificato furto accensendum esse illorum quo
que ausum, qui deposita fidei suae commissa mala fide sibi 
appropriaverint, vel in suos usus converterint. Non secus

§. 9. Hujus etiam delicti Reos esse Officiales, et servi- 
tores oeconomicos privatorum dominorum terrestrium, qui 
peculiari fide rebus dominorum suorum invigilare obligan
tur, easdem tamen malitiose contrectare praesumserint.

§. 10. Pro furibus etiam reputantur silvarum decorti- 
catores. et succisores; nisi factum talismodi ob praetensam 
silvae proprietatem intercederet, quo in casu actus talis 
vindicatio ad privatam actionem pertinebit.

§. 11. Praeter plenam damnificati indemnisationem, 
poena delicti hujus in culpae gradu 1-mo est career a die 
uno ad mensem integrum; in gradu 2-do a mense uno ad 
tres; in gradu 3-tio a mensibus tribus ad sex. In malitiae 
gradu 1-mo a sex mensibus ad annum unum; in gradu 
2-do ab anno uno ad tres; in gradu 3-tio ab annis tribus 
ad sex. adjunctis semper conditioni delinquentis proportio
nalis laboribus, et si fur jam saepius graviter punitus fuerit, 
nec spem ullam emendationis praebeat, adeoque ulterius 
Societati Civili periculum porro etiam ab eodem impendeat, 
mors quoque pro poena dictabitur.
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A R T IC U L U S  X X X IX .

De Furum Fautoratu.
§. 1. Qui Fures protegunt, delictoque ipsorum qualiter- 

cuuque implicantur, furum fautoratus rei sunt. Modi autem, 
quibus aliquis furto alterius implicari potest, multiplices 
occurrere solent ; horsum enim refertur : qui rem furto 
ablatam scienter emit, aut vendit, receptat, atque occultat ; 
dum furtum perpetratur, excubias agit : occasionem furandi 
explorat, et denique quidpiam ad furtum, seu mediate seu 
immediate contribuit.

$. 2. Ut vero indoles delicti istius dignosci, poenaque 
eidem proportionata determinari valeat, circumstantiae prae
stiti consilii, aut cujuscunque, alterius auxilii probe ponde
randae sunt, imprimisque definiendum erit, an scilicet ante 
furtum perpetratum, vel in ipso furti actu, vel denique 
post commissum furtum influxus incusati probari possit.

3. Circa consilium, vel auxilium furi datum, ante
quam furtum inchoaretur, praecipue advertendum: au absque 
eo delictum tamen commissum exstitisset ; si enim e cir
cumstantiis eveniat, furem delictum commissurum haud 
fuisse, nisi malitioso alterius consilio, vel auxilio impulsus 
esset, tunc crimen fautoratus eadem, qua furtum, poena 
puniendum erit. Quin, si fur mandati obnoxius esset, ejus
modi saepius circumstantiae occurrere poterunt, ut mandans 
gravius, quam fur ipsémét puniri debeat. Secus se res 
habet, si quis mediate tantummodo ad furtum concurrat, 
auxiliumque, vel consilium praebeat per actum remotum, ex 
quo immediata furto causa haud datur. Ita, si (piis furi 
modum furandi notum reddat, aut locum, in quo res suf
ferendae asservantur, ostendat, si absque talismodi etiam 
indicio furtum perpetrari potuerit, ut complex tantummodo 
tractabitur, neque aequali cum fure principali, poenae 
subjicietur.

§. 4. In ipso furandi actu, quicunque furi opem actua
lem dolose praestat, eidem semet poenae obnoxium efficit, 
cui fur principalis e legis dispositione subjacet. Nec requiri
tur: ut manum quoque furto admoveat; sufficit, si excubias 
egerit, aut qualitercunque furto cooperatus fuerit ; sed
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neque necessum est : ut tantundein ac fur principalis e 
furto participet ; sicut enim ad damni resarcitionem, ita ad 
poenam quoque aequaliter obligabuntur, licet diversum e 
furto lucrum fecerint, solaque delicti qualitas, sive eruenda 
e circumstantiis delinquentis malitia, poenam Crimini eidem 
implicitorum determinabit.

§. 5. Post commissum autem furtum praestitum furti 
auxilium nunquam eadem poena puniri potest, qua princi
pale furtum; quamvis enim delinquens hujusmodi res furto 
sublatas receptando, furem occultando, aut aliter qualiter
cumque furtum approbare censeatur, ad ipsum attamen furti 
actum neutiquam concurrit, nisi e repetitis actibus, aut 
circumstantiis aliis eveniat, eunde ante furtum etiam, vel 
in ipso furti actu opem realem, vel consilium furi praesti
tisse, quin tamen praevia notitia, aut etiam consensus pro 
reali auxilio haberi possit.

§. 6 . Error, et ignorantia, metus, et coactio, liberam 
voluntatem, quae semper ad maleficium requiritur, saepius 
excludere possunt; et ideo rerum furtivarum bonae fidei 
emtores ad poenam quidem trahi nequeunt, ad refusionem 
tamen, si etiam res furto sublata jam consumta sit, et 
emolumentum ementis exinde ostendi possit, obligantur.

§. 7. In genere autem omnis, qui apud se repertae 
furtivae Hei Evictorem statuere nequiverit, nonnisi tunc 
pro complice, fautore, aut etiam principali fure haberi pote
rit, dum secus etiam fundatae aggravantes quaepiam cir
cumstantiae, sive quoad Rem furto sublatam, sive quoad 
personam furti insimulatam accesserint.

§. 8 . Caeterum poena delicti hujus juxta praededucta 
principia, pro ratione gradus culpae, vel malitiae eadem 
erit, quea articulo proxime praecedente ad furtum princi
pale constituta est.

A R T IC U L U S  X L .

De Stellionatu, seu Falso.
§. 1. Stellionatus, seu Crimen Ealsi in genere est 

qualibet veritatis immutatio, vel suppressio, dolo malo, in 
fraudem, sive damnum alterius facta. Quot itaque fraudum
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in damnum cujuspiam directarum, totidem fere stellionatus 
sunt species. Et quia omnes easdem recensere impossibile> 
aliqua saltem falsi exempla hic adducuntur, e quibus reliqua 
aestimari poterunt.

§. 2. Horsum igitur refertur dolosa personae alienae 
in damnum alterius assumtio, Ju re  nostro Crimen Larvae 
nominatum. Unde larvatus dicitur, qui sub persona alterius 
praejudicium, aut quodcunque aliud damnum cuipiam machina
tin' ; in specie autem delictum hoc committitur :

a) Si quis in persona alterius coram loco authen
tico comparendo, fassiones, vel contractus quospiam celebret.

b) Si quis alienae familiae nomen sibi adsciscendo, 
somét eidem cum legitimorum haeredum praejudicio inserere 
satagat. Nec tamen criminis hujus argui potest, qui nullo 
alteri damno causato, sive ad vitandum aliquod periculum, 
sive alia quacunque rationabili de causa nomen mutat ; 
tunc enim, si familiae talis, cujus nomen assumsit, homines 
per id sibi praejudicium imminere existimaverint, iisdem 
publica uti inhibitione integrum erit.

§. 3. Item
c) Si quis lucri causa parentes, fratres, aut soro

res, amentes, furiosos, et bonorum administrationis incapa
ces praetextuaverit, aut qualicunque sub colore, sive pro
priorum bonorum dominio excludere, sive e bonis avitis 
dolose exhaeredare voluerit.

§. 4. Huc porro pertinet :
d) Dum impostor credulitate cujuspiam usque adeo 

abutitur, ut eum in actiones legi contrarias, ipsive, aut 
aliis nocituras inducat.

e) Qui alterum ad falsum testimonium dolose per- 
svadet.

f) Sub fictitio quopiam nomine, aut quocunque 
colore injustum lucrum, et quaestum facit, falsas cambiales 
conficit, Judicium occasione investigationis de statu suo 
deludit, moratorium falso impetrat, uti etiam Proxeneta, si 
libro suo false quidpiam inserat.

g) Insignia, vel sigilla aliena alterius decipiendi 
causa usurpat.
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h) Falsas mensuras, et pondera conficit, probasque, 
ac stigmata falsa apponit, hisque scienter utitur; prout et 
illi, qui justis quidem mensuris, ac ponderibus, sed false 
utuntur, si bis commoniti, et puniti, tertio iterum depre
hensi fuerint.

i) Vitium venum expositorum exquisitis quibusdam 
artibus occultat.

ki Librum alienum sub suo nomine imprimit.
l) Voluntarium fallimentum dolo malo facit.
m) Stipis colligendae causa incendium, morbum, aut 

infortunium comminiscitur.
n) Sub falsis passualibus oberrat.
o) Falsum partum supponit.
p) Lucri causa caerimoniis religionis cujuspiam abutitur.
q) Fern aliis obligatam, priori obligatione dissi

mulata, alteri vendit.
r) Occasione numerationis pecuniae, aut permutatio

nis cujuscunque rei, aliam supponit, vel quibuscunque demum 
fraudibus, ac praestigiis alterum damnificat.

s) Vel maxime autem delicti hujus Reos semet 
reddent illi montanistae, urburarii, officiales, aut laborato
ires, qui mineras ad liquefactionem pertinentes scopo minuendae 
urburae ad molas tusorias, aut lotorias, converterint, ac 
fraudis liujus, et doli Rei realiter comperti fuerint.

t) Prout et si quis Co-Urburariorum venas, vel fibras 
metallicas in communi fodina quacunque ratione detectas, 
aut praeexistentes, in venis mineras dolo malo oblinire, 
obstruere, et celare, pro suo proinde seorsivo praesenti, aut 
futuro commodo fraudulenter usurpare, vel occasione divi
sionis, et seorsivae repartitionis minerarum, melioris quali
tatis mineras aliis subtractas sibi clandestine vendicare, 
aut mineras furto sufferre, vel falso ratiocinio fodinali alte
rum decipere ausus fuerit, aut quacunque demum ratione 
in Juribus, et proventibus Co-Urburarium suum fraude, et 
dolo damnificaverit.

u) Qui citra expressam facultatem, sive nobiliores e 
fodinis mineras, aut liquefacta etiam metallica producta 
(ad quorum posteriora etiam testae cupellati plumbi argenti-
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fevi, et lythargiruin plumbi spectant) prout et aurum lotum 
in damnum eararii Regii, aut Co-Urburariorum privative 
asportare, furtive stubtrahere, abalienare, alchymistis, vel 
docimastis administrare, vel plane extra regnum vendere 
praesumserit.

v) Delicto huic implicabuntur non modo complices, 
verum omnes etiam conscii, qui praeviam obstructionem, 
deceptionem, et fraudes superioritati, et respectivis parti
bus insinuare intermiserint; habita semper ad codicis hujus 
partis 1-mae articuli 1-mi paragraphum 2-dum reflexione.

tj. 5. Caeterum prout varii fallendi modi, ita etiam 
concurrentis ad delictum hoc malitiae gradus diversi sunt. 
Atque ideo delictum hoc mitius, severiusve vindicandi ratio 
a comitantibus potissimum circumstantiis depentebit. Gra
dum certe delicti elevat, adeoque poenam etiam exasperat : 
si deceptus fraude sua, Ju ra  necessitudinis quoque, sive 
publicae, sive privatae violet, si idem dolis saepius usus 
fuerit, aut poenam delicti hujus jam antea quoque dederit. 
Quodsi vero fraus totum' publicum detrimento afficiat, 
gravius utique, quam privata injuria semper vindicabitur.

§. 6. Quod delicti istius poenam concernit, praeter 
damnorum, ac expensarum refusionem, poena eadem hic 
locum habet, quae pro furibus constituta est, eo addito : 
quod in gradu 2-do malitiae, divulgatio; in gradu autem 
3-tio praeter divulgationem, ad infamem etiam columnam 
expositio ad instiii' exasperationis poena delicti istius addi 
debèat.

Quoad niontanistas autem fraudis §. 4-to articuli 
hujus designatae Reos compertos in 2-do et 3-tio malitiae 
gradu, si proprietarii Urburarii fuerint, praeter praevias 
poenas, amissio quoque ratarum propriarum respectivae 
fodinae ; quoad officiales vero amotio ab officio cum inha- 
bilitate ad quaevis servitia publica; ita et quoad labora- 
tores proprio nutu fraudem patrantes eadem poena, «piae 
quoad officiales statuta est ; si vero iidem laboratores 
instrumentum tantum alterius ad patrandam fraudem fuerint, 
pro ratione graduum culpae, aut malitiae poena solum car- 
cerum, aut his substituenda baculorum locum obtinebit.
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De Litoralium Documentorum, Sigillorumque 
Falsi fi cat i one.

1. A reliquis Stellionatus speciebus Leges Hun
gáriáé separant, atque peculiariter de illis disponunt, que 
ad literalium documentorum, eoque spectantium sigillorum 
falsificationem pertinent. Delicti vero istius reus est, non 
solum qui falsa ex integro documenta, vel Sigilla dolose 
fabricat, sed etiam qui qualitercunque manum alienam 
imitatur, subsignationes partium, aut ipse apponit, aut per 
alios apponi facit, vel jam rite confectorum documentorum 
tenorem, iis quorum interest, non consentientibus, in prae
judicium ipsorum mutat, aut falsitatis literarum conscius, 
ipsis utitur.

§. 2 . U t realitas delicti istius detegi valeat, non tan
tum character, ac stilus documenti, diversitas attramenti, 
dies, annus, locusque emanationis, subscriptio, sigillum, 
scriptura interlinealis, sed et reliqua loci, et temporis 
adjuncta in considerationem sumenda sunt.

§. 3. Ad gravitatem vero delicti hujus determinandam 
omnes itidem ejus circumstantiae expendentur. Ita  inter 
publicorum, et privatorum documentorum corruptionem 
distinctio facienda est ; sed et illi, quibus acta publica sunt 
concredita, gravius delinquunt, si eadem corruperint, quam 
si extraneus quispiam ad illorum corruptionem quidpiam 
contulerit. Gravius porro delinquit, qui ausu talismodi. 
Vitae cujuspiam, honori, et Bonis, quam qui alterutri sal
tem ex his, aut solum lucri cupidine Bonis, non vero 
Honori, aut Vitae insidiatus fuerit ; quin culpa etiam, ac 
negligentia hoc in delicti genere locum saepius habere 
potest.

§. 4. Praeter damnorum, ac expensarum refusionem, 
quodsi in munere publico constitutus delicti istius reus 
heret. idem perpetuo ab ejusdem exercitio amovebitur, ac 
insuper tam aro ipso, quam reliquis delicto huic implicitis 
eaedem, quae ad crimen stellionatus constitutae sunt, poe
nae dictabuntur.

ARTICULUS XLI.
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De Literarum Violatione.
§. 1. Ad libertatem, securitatemque Civilem id etiam 

pertinet: ut nullius arcana, et correspondentiae Reipublicae 
innoxiae eodem invito propalentur. Sed et toti publico per 
insecuras correspondentias tantum adfertur incommodi, ut 
literarum violatio classem delictorum publicorum ingredi, 
adeoque publica etiam actione vindicari debeat.

§. 2. Quicunque igitur literas alteri inscriptas, debi
taque forma sigillo munitas, dolose interceperit, detinuerit, 
sibi pro consignatione ad Postam, vel pro resignatione e 
Posta traditas suppresserit, aut qualitercunque violaverit, 
delicti publici reus est.

§. 3. Oaeterum prout in aliis, ita lioc, quoque in 
delicto diversi culpae, aut malitiae gradus rite ab invicem 
distinguendi sunt. Qui jure literas alienas resignandi pollet, 
aut ex errore easdem ad se pertinere existimat, poena omni 
immunis est; qui aut ipse nimis curiosus est, vel ut alio
rum curositati inserviat, literas alienas reserat, culpa qui
dem haud vacat, minus tamen delinquit, quam qui in damnum 
alterius iisdem abutitur. Item si ausus repetitus sit : si ab 
eodem perpetretur, cujus tidei literae concreditae fuerant; 
si grave exinde, seu publici, seu privatum damnum subse
quatur, gravius utique delictum erit, quam si nulla ejus
modi aggravans circumstantia occurrerit. Judex igitur cir
cumstantias omnes accurate dispiciet, atque ex earundem 
combinatione delicti, poenaeque gradum determinabit,

§. -1. E rit autem poena delicti hujus ultra jam prius 
etiam stabilitam 100 Horenorum mulctam, eadem quoque 
actione publica desumendam, illatique damni boniticationem, 
in culpae gradu 1-mo publica reprehensio; in gradu 2-do 
Arestum a die uno ad dies octo; in gradu 3-tio a diebus 
octo ad quindecim. In malitiae gradu 1-mo a diebus quin
decim ad menses tres; in gradu 2-do a mensibus tribus ad 
sex; in gradu 3-tio a mensibus sex ad annum integrum.

Quodsi vero delicti istius reus fieret cui literae fide 
publica ex officio concreduntur, quales apud nos sunt Posta-

ARTICULUS XLII.
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rum Officiales, eorundemque subalterni, eatenus poena 
expressa est articulo 12-mo, ubi de illis constitutum est, 
qui concredito sibi munere publico abutuntur.

ARTICULUS XLIII.

De Incendiariatu.
1. Delicti hujus atrocitatem imminens societati 

Civili periculum constituit; subseque eodem intelligitur 
actus quilibet, quo periculose ignis aedificiis, silvis vel aliis 
quibuscunque rebus subjicitur.

§. 2. Incendiarii publici dicuntur, qui manifeste, 
adeoque cum hostilitate publica ; privati vero, qui occulte, 
in utroque tamen casu malitiose incendia excitant.

§. 3. Quodsi cum hostilitate publica incendia exci
tentur, certum est, incendiarios hujusmodi, ut hostes publi
cos considerandos esse, adeoque ausum hunc ad alia etiam 
securitatem pulicam peturbantia delicta pertinere.

§. -4. Quodsi vero occulte ignis supponatur, cum redur- 
dans potissimum ex hoc delicto in civilem societatem dam
num in considetarionem veniat, speciem illius distinctio illa 
non immutat, utrum incendium ex ira, et vindicta; aut 
vero lucri cupidine excitatum sit.

§. 5. Praeprimis igitur id hoc in delicto dispicietur, 
an eodem non tantum res, sed vita quoque Civium periculo 
exposita fuerit? Circumstantiae praesertim temporis, atque 
loci malitiosum delinquentis animum manifestant ; aliud 
enim est, si quis in frequenti civitate, aliud si in loco 
solitario, item aliud, si de die, aliud si nocturno tempore 
incendium concitet, aliud si tempestate pacata, dum incen
dium facile restingui poterit, aliud vento furiente, dum 
vix aliquis incendio resistendi modus superest. Saepe etiam 
malitiosus incendiarii animus e circumstantiis omnibus 
elucescit, nec tamen exinde mors ullius sequitur. Ex adverso 
accidit, ut delinquens vitae hominum nocere voluisse concludi 
non possit, et tamen aliquis intereat.

§. 6. Quodsi incendiarius ignem supposuerit, nec tamen 
edim erumtpa, eundem quidem delictum e parte sua con-
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sumasse verum est. cum tamen in delictis eorundem quoque 
quantitas, sive damnum etiam per eadem Reipublicae effec
tive illatum attendi debeat, pari idem poena puniri nequit, 
qua puniendus erat, si incendium erupisset. Quin si eruperit 
etiam, datum attamen damnum exiguum fuerit, considerari 
ita haud potest, ac si stragem ingentem edidisset.

§. 7. Quodsi vero ignem supponens, antequam idem 
erumpat, poenitentia ductus, aut quocunque e motivo eundem 
suppresserit, clarum est : delictum ipsius pro consumato 
haberi haud posse, multo minus solam incendii comminatio
nem adinstar delicti commissi puniendam esse.

§. 8 . Quodsi demum incendium non malitia, sed culpa, 
vel negligentia exortum fuerit, idem pro ratione culpae 
vindicabitur. Occasione autem fortuitorum incendiorum nemo 
alter puniri potest, quam qui praescriptas in omni bene 
ordinata Civitate restinguendi incendii regulas transgrede
retur.

§. 9. Socii denique, et complices pro ratione circum
stantiarum juxta generalia de complicitate delictorum prin
cipia judicabuntur.

it. 10. Quae autem de incendiis, eadem de aliis 
quoque delictis calamitatem publicam adferentibus intelli- 
genda sunt. In  specie ubi fluviorum inundationes aggeribus 
continentur, in eorundem destructione pari severitate pro
cedetur.

§. 11. Quod poenam attinet, eadem praeter plenam 
damnificatorum indemnisationem, in culpae gradu 1-mo 
est career a die uno ad menses tres; in gradu 2-do a 
mensibus tribus ad sex; in gradu 3-tio a mensibus sex ad 
annum. In malitiae gradu 1-mo ab anno uno ad tres, in 
gradu 2-do ab annis tribus ad sex; in gradu 3-tio ab 
annis sex ad duodecim.

Ubi tamen ex supposito positiva malitia, atque inten
tione occidendi alium mors cujuspiam, damnumque majus 
intervenerit, mors etiam delinquenti hujusmodi dictabitur.
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Delicta in morum corruptelam tendentia.
ARTICULUS XLIV.

De Delictis adversus Balifjionem.
§. 1. Cum Religio inter opportuna conservandae Socie

tatis Civilis media praecipuum locum teneat, delicti eatenus, 
actione publica vindicandi reus est :

a) Qui persvadere aliis conatus fuerit, Deum nullum 
esse, aut humana non curare, aut denique talia Deo a ttri
buta appinxerit, quibus licentia delinquendi inter concives 
propagetur.

b) Qui Religionem nullam necessariam esse contenderit, 
Religionesque omnes risui, ac ludibrio exposuerit.

c) Qui rebus sacris ad lines indirectos malitiose, vel 
quaestus causa abutitur, adeoque credulorum phantasiis 
illudendo, ad contrarias legibus actiones eosdem inducere 
satagit ; aut contraria quieti publicae principia sub Religionis 
praetextu rudibus animis instillat ; aut sub specie curationis, 
vel qualitercunque fortunas, sanitatem, aut plane vitam 
Civium discrimini exponit.

§. 2. Hujus etiam delicti reus esse declaratur, qui 
Religionem in Regno, nec receptam, nec toleratam publice 
docere, aut vero Religionem, seu non receptam, seu pure 
toleratam publice exercere attentaverit.

ij. 3. Qui vero e Regnicolis ad Religionem, aut non 
receptam in Regno, aut saltem in eodem toleratam transiret, 
eandemque publice exerceret, si praemissa competenti 
trimestri instructione porro quoque Religioni tali publice 
inhaereret, idem e Regno relegabitur.

§. 4. Caeterum in omnibus delicti istius casibus cir
cumstantiae quaelibet probe expendendae sunt. Gravius 
enim est delictum : si loco, modo, ac tempore tali perpe
tretur, dum grave exinde scandalum exoritur; si ille patret, 
qui vi muneris sui, bono aliis exemplo praeire obligatur; 
si plurium ac praesertim rudiorum, atque delinquenti obno
xiorum seductio subversetur. Alleviat ex adverso : si malum 
modum ad plures pertigit, si non tam malitia, quam culpa, 
error, aut plane imaginatio delinquentem concitet. Pura
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profecto imaginatio ut morbus animi, et saepe e morbo 
corporis proveniens considerari debet.

§. 5. Poena in culpae gradu 1-mo est career a die 
uno ad mensem integrum; in gradu 2-do a mense uno ad 
duos; in gradu 3-tio a mensibus duobus ad tres. In mali
tiae gradu 1-mo a mensibus tribus ad sex; in gradu 2 -do 
a mensibus sex ad novem; in gradu 3-tio a novem mensi
bus ad annum integrum, cum relegatione ad certum locum.

ARTICULUS XLV.

De Blasphemia.
§. 1. Sub nomine blasphemiae intelliguntur contume

liae in Deum, atque illa, qua ad cultum divinum pertinent.
tj. 2. Cum autem experientia doceat blasphemias sae

pius ab ignorantia, et simul a quadam mentis perturba
tione, vel a subitaneo furoris impetu, vel a vini abusu, vel 
denique ab animo ad omne aliud, quam maledicta in Deum, 
et religionem jactanda, intento provenire; et alioquiu igno
rantia, aetas, judiciumque immaturum, atque poenitentia etiam 
in continenti declarata reflexionem promereantur, neque verba 
inconsiderata, impudica, et non aliud, quam eadem pronun- 
ciantis insaniam manifestantia, aut pro exprimenda tantum
modo animi indignatione imprudenter excogitata pro blasphe- 
mia reputari possint; quemadmodum culpae, ac malitiae, ita 
et poenae quoque gradus hoc in delicto accurate distingvendi 
erunt, delictique magnitudinem redundantis potissimum in 
religionem contumeliae, datique scandali magnitudo definiet.

Delicti itaque hujus Reus erit, qui sanae rationis 
usum usque adeo abjecerit, ut Deum omnipotentem, eaque, 
quae ad cultum -divinum spectant, dictis, sepriptis, aut factis 
temerarie et contumeliose lacessere ausus fuerit.

§. 3. Poena delicti hujus in culpae gradu 1-mo erunt 
carceres a die uno ad mensem integrum ; in gradu 2-do a 
mense uno ad tres; in gradu 3-tio a mensibus tribus ad 
sex. In malitiae gradu 1-mo a sex mensibus ad annum 
unum; in gradu 2-do ab anno uno ad duos; in gradu 3-tio 
ab annis duobus ad tres in domo correctoria exigendos.
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De Bigamia, et Polygamia.
§. 1. Bigami sunt, qui duplici, polygam i autem, qui 

pluribus matrimoniis eodem tempore obstringuntur. In quan
tum itaque legislationem poenalem attinet, eaedem circa 
polygamiam, quae quoad Bigamiam considerationes sunt, 
nisi quod caeteris paribus graviorem poenam illa post se trahat.

§. 2. Prout ad alia, ita ad hoc etiam delictum dolus 
requiritur; quamquam culpa etiam quasi delictum sit, adeo- 
que poenalis evadat. Ubi vero nec dolus, nec culpa est, 
poena omnis cessare debet ; sic qui metu, vique impulsi, vel 
priorem conjugem mortuam credentes, vel ex inculpabili, 
seu Juris, seu facti ignorantia bigami Hunt, puniri nequeunt.

§. 3. Porro ad delictum istud ultra receptas matri
monii legales solennitates corporis etiam commixtio requi
ritur; ubi igitiir alterutrum horum defuerit, bigamia, vel 
polygamia est tantummodo attentata, vel inchoata.

§. 4. Hoc vero delictum, tam vir, quam mulier com
mittit, dummodo con jux sit nec ; tamen persona soluta cum alte
rius conjuge matrimonium iniens, ut et sponsus vel sponsa 
cum persona alia matrimonium contrahens, delicti istius 
argui potest; sed neque sunt bigami, qui per divortium 
quoad vinculum separati, aut in matrimonio ipso Jure nullo 
viventes, nuptias faciunt.

§. 5. Circa personam, quacum deliquens secundas init 
nuptias, advertendum vel maxime erit : utrum eidem de 
prioris matrimonii vinculo constiterit, aut saltem constare 
potuerit? Hi enim pars ea, quacum secundae nuptiae contra
ctae sunt, vinculum illud penitus ignovarit, jus quoque 
petendae indemnitatis eidem ex integro salvum manet; 
secus eadem quoque ut complex delicti punietur, semper 
tamen levius, si dolus adsit, tanquam calamitate, in quam 
alioquin incidit, jam etiam punita.

§. 6. Caeterum praeter praeinsertam partis laesae 
plenam indemnisationem, poena delicti hujus in culpae gradu
1-mo sunt carceres a die uno ad mensem integrum; in 
gradu 2-do a mense uno ad tres ; in gradu 3-tio amensibus

ARTICULUS XLVI.
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tribus ad sex. In  malitiae gradu l-mo a mensibus sex ad 
annum integrum ; in gradu 2-do ab anno uno ad duos ; 
in gradu 3-tio ab annis duobus ad tres.

ARTICULUS XLVII.
De Incestu.

§. 1. Incestus in genere dicitur omnis inter personas 
ob consangvineitatem, vel affinitatem jungi vetitas con
cubitus; incapaces tamen doli, et qui in errore, vel ignorantia 
invincibili versantur, quod delicti hujus Ilei non sint, jam 
e superioribus patet.

i?. 2 . Personae ad invicem jungi vetitae sunt in linea 
recta utriusque generis ascendentes, et descendentes omnes; 
in linea vero collaterali consangvinei, et affines intra gradus, 
in quibus lege civili, et respective ecclesiastica matrimonium 
contrahere vetitum est.

§. 3. Ad delictum porro istud concubitus, seu com
mixtio carnalis necessario requiritur, eademque seu contracto 
matrimonio, seu extra illud consumetur, incestus erit. Nec 
tamen sponsalia matrimonium constituunt, adeoque nec 
concubitus cum sponsae consangvineis incestus dici poterit.

§. 4. Gradus delicti hujus ipsiusmet consanguineitatis, 
vel affinitatis gradus potissimum definiunt. Atque ita pro 
gravissimo delictum istud reputatur, si inter ascendentes, 
et descendentes, et quia Vitrici, Novercae, Privigni, et 
Privignae personam horum repraesentant, si inter hos quoque 
commissum fuerit; minus grave censebitur, si in linea colla
terali, et quidem gradu quo remotiori.

ij. 5. Caeterum quemadmodum poena incestus ob 
repetitionem, concursum alterius delicti, velut Adulterii, 
Stupri violenti, caeterasque aggravantes circumstantias 
augeri debet : ita ex adverso minuetur, si dolus, culpave 
minor apparuerit ; seductionis certe, aetatis, caeteraeque 
temporis, loci, modique circumstantiae, hic quoque in con
siderationem sumendae sunt.

§. 6. Praeter plenam partis laesae indemnisationem, 
poena delicti hujus in culpae gradu l-mo est career a die 
uno ad mensem; in gradu 2-do a mense uno ad tres; in
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gradu 3-tio a mensibus tribus ad sex. Iu malitiae gradu 
1-mo a mensibus sex ad annum integrum; in gradu 2-do 
ab anno uno ad duos; in gradu 3-tio ab annis duobus 
ad tres.

ARTICULUS XLYIII.

De Adulterio.
§. 1. Ex eo aequitatis principio, quodsi majus e poena 

detrimentum, quam utilitas in publicum redundare adver
tatur, delicta subinde dissimulari possint, ubi innocentis 
partis magis interest, ne domesticum malum manifestetur, 
delictum hoc in questionem vocare non licebit. Atque liinc 
de delicto isto tunc duntaxat Judex cognoscet, dum pars 
laesa inquisitionem, atque poenam expresse postulaverit. 
Quin nec illa amplius audietur, si sibi offensam, seu expresse, 
seu per ultro continuatam post cognitum Adulterium con
jugalem copulam, vel qualitercumque adinvicem remiserint.

§. 2. In delicto hoc reflexio ad sexus diversitatem 
haberi nequit ; et ideo aequali, tam maritus, quam uxor 
adultera poenae subjicientur, ac tantummodo ad subversantis 
culpae, vel malitiae gradum reflectetur.

§. 3. Gradum autem sequentes circumstantiae deter
minant, et quidem : alleviat delictum hoc coujugis impotentia, 
longior absentia, malitiosa desertio : insuperabilis a conjuge 
animi aversio, suppeditata a conjuge adulterandi occasio, 
Judicialis quoad thorum separatio.

§. 4. Aggravat ex adverso : si adulterium sit dupli
catum, seu pars utraque vinculo matrimonii obstringatur; 
si post admonitionem, condonationem, aut plane castigationem 
factum reiteretur ; si a talibus admittatur, quibus vi muneris, 
aetatis, aut cujuspiam alterius inter se relationis a delicto 
hoc peculiariter abstinendum esset.

§. 5. Poena adulterii in culpae gradu 1-mo est career 
a die. uno ad dies octo; in gradu 2-do a diebus octo ad 
quindecim ; in gradu 3-tio a diebus quindecim ad mensem 
unum. In malitiae gradu 1-mo a mense uno ad tres; in 
gradu 2-do a mensibus tribus ad sex; in gradu 3-tio a 
mensibus sex ad annum integrum.
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De Lenocinio.

§. 1. Communiter quidem Lenocinii nomine venit 
alienae pudicitiae prostitutio quaestus causa. Cum tamen 
lucrum, quod Lenocinio quaeri potest, uti et lenonia opera 
multiplex sit, quin cum ille etiam reatu se obstringat, qui 
absque lucri studio, dolose tamen personam quampiam ad 
ejusmodi pertrahit occasiones, per quas subin ad libidinem 
exercendam seducitur, Lenocinium in genere est quodlibet 
factum, quo quis pudicitiae alienae prostitutionem dolo 
malo procurat.

§. 2. Iu determinando delicti, poenaeque gradu Judex 
cumprimis advertere debet ad personarum corruptarum 
aetatem, mores, ac conditionem, lenonis malitiam, damnum
que, quod e lenocinio in personam corruptam, aut plane 
personas plures redundavit. Gravius certe puniendus leno 
erit, si idem plures jam personas seduxisset, si illibatae 
pudicitiae virginem, impuberem, parens filiam, maritus 
uxorem, tutor tutelatam, vel qualitercunque custodiae prosti
tuentis concreditam, aut vero tempore, loco, modoque, et 
astu peculiari prostituisset.

3. Temperari vero poena poterit : si non tam dolus, 
quam culpa in lenocinio appareat, lucrum reipsa perceptum 
non sit, neque intentus concubitus in effectum deductus 
fuerit, si jam alioquin prostitutarum mulierum detrimentum 
subversetur. Ut complex autem delicti istius puniri debet, 
qui lenoni, aut ab eodem prostitutis domum scienter praebet, 
aut qualicunque ejusdem ministerio leno utitur.

>. 4. Praeter plenam indemnisationem poena culpae 
in gradu 1-mo est career a die uno ad mensem ; in gradu
2- do a mense uno ad duos; in gradu 3-tio a mensibus 
duobus ad tres. In  malitiae gradu 1-mo a mensibus tribus 
ad sex ; in gradu 2-do a sex mensibus ad novem ; in gradu
3- tio a novem mensibus ad annum integrum, cum expositione 
ad infamem columnam.

AKTICULUK XLIX.
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De Fornicatione, et Stupro.
§. 1. In  genere fornicatio quaevis delicta carnis com

plectitur; speciatim vero concubitas cum muliere prostitutae 
pudicitiae intelligitur, per idque a stupro distinguitur : quod 
hoc vitium honestae alias personae oblatum denotet. Sed 
et secus delictorum horum indoles diversa est; in fornicatione 
enim semet ipsam prostituens foemina, in stupro autem 
seducens pars pro delinquente poenae obnoxio reputabitur.

§. 2 . Ad delictum hoc non semper requiritur : ut 
semet ipsam prostituens mulier, sive meretrix corpore 
mereatur; etiamsi gratis, si tamen passim pluribus semet 
prostituat, veneremque vulgivagam exerceat, delicti hujus 
rea est.

§. 3. Fornicationi aliae quoque delictorum species con
jungi possunt, et tunc alioquin gravioris delicti poenam 
ohtinere per se patet. Sed et solum fornicationis delictum 
diversos gradus recipit ; gravius certe delinquint, quae 
palam pudicitiam prostituit, quam quae clam corpore 
quaestum facit ; si identidem correpta sit ; si tabe venerea 
alios infecerit; aut si cum aliis aggravantibus circumstantiis 
fornicatio exercita fuerit.

§. 4. In  stupro etiam ad personarum, temporis, locique 
conditionem praeprimis advertendum est. Aggravat delictum 
hoc : si sub promissione matrimonii, aut alia extraordinaria 
quapiam astutia stuprum illatum sit; si vincula Officii, 
respectusque debiti violata, pluresve personae vitiatae, vel 
peculiaris in negando pertinacia, aut quaecunque alia malitia 
observata fuerit.

§. 5. Quodsi igitur stuprum per partem laesam Judicio 
deferatur, in fornicatione autem scandalum publicum sub
versetur, eadem semper puniri debent; et quidem ante 
omnia partis laesae indemnisatio procurabitur, ad quam 
pertinent : expensae puerperii, cum ejusdem accessoriis, a 
proportione Status utriusque partis, nataeque prolis compe
tens intertentio, atque educatio.

§. 6 . Quodsi tamen incusatus demonstrare potuerit,

ARTICULUS L.
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alium quoque cum persona impraegnata interea temporis 
concubuisse, idem etiam ad partem indemnisationis concur
ret. Secus est, si comprobaretur, eandem compluribus semet 
prostituisse, tunc enim ipsi ut meretrici indemnisatio non 
competit ; sed tantummodo natae prolis educationi, a pro
portione conditionis matris, et complicum per Judicium 
providebitur. In  reliquo

§. 7. Poena delicti hujus in culpae gradu 1-mo sunt 
carceres a die uno ad quindecim; in gradu 2 -do a diebus 
quindecim ad mensem unum; in 3-tio a mense uno ad 
duos. In malitiae gradu 1-rno a mensibus duobus ad tres; 
in gradu 2-do a mensibus tribus ad quatuor ; in gradu 3-tio 
a mensibus quatuor ad sex.

a u n e  CLUIS LI.

De Delictis Luxuriae contra Naturam.
§. 1. Gleneratim quidem horsum omnis exstinctio libi

dinis refertur, quae aliter ht, quam natura monstrat; in 
specie tamen tribus potissimum modis delictum istud com
mittitur ; nempe : aut semet ipso, aut cum sexus e jusdem, 
vel diversi personis, aut cum brutis animantibus.

§. 2. Caeterum his quoque in delictis sui sunt delicto
rum gradus; quemadmodum enim aetas, judiciumque 
immaturum, educationis defectus, moralitatis ignorantia, 
actus, tantummodo attentatus, non vero consummatus, pro 
delinquentis alleviamine ; ita aetas provecta, eminentior 
dignitas, actus repetitus, scandalum publicum, ac caeterae 
loci, temporis, modique circumstantiae pro aggravamine 
ejusdem deserviunt.

§. 3. Cum actiones impuras, quas ipsa natura exosas, 
atque abominabiles efficit, ita punire magis consultum sit : 
ne e publica ipsorum poena majus scandalum, ac Reipublicae 
detrimentum enascatur, delicta haec per Judicium neuti- 
quam propalabuntur. Sed et ipsa animalia, quibus forte 
delinquens abusus est, ad abolendam nefandi hujus Crimi
nis memoriam, autoritate Judiciaria, conspectui hominum 
clam perpetuo subducentur.
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§. 4. Praeterea poena delicti hujus in culpae gradu
1- mo sunt carceres a die uno ad menses tres; in gradu
2- do a mensibus tribus ad sex; in gradu 3-tio a mensibus 
sex ad novem. In malitiae gradu 1-mo a mensibus novem 
ad annum integrum ; in gradu 2-do ab anno uno ad tres ; 
in gradu 3-tio ab annis tribus ad sex; castigatione privata 
juxta praevia principia pro circumstantiarum diversitate 
substituenda.

ARTICULUS LII.

De scandalosis in publico Actibus.
§. 1. Sunt etiam quaedam actiones, quae securitatem 

quidem civilem directe non impetunt; sed néque inter 
delicta ad securitatem eandem indirecte influxum habentia 
ob multiplicem eorundem varietatem certo nomine insigniri 
possunt, ac potius ad conservandam morum integritatem, 
externumque Civitatis decorem, ac ordinem pertinent; cum 
tamen corruptela, malumque ex iisdem proveniens ad publi
cam quoque societatem redundet, publicam etiam animad
versionem exigunt. Tales sunt in genere omnes illi actus 
sermones, scripturae, imagines, et quaecunque alia, quae 
publico scandalum, bonisque moribus offensionem suppeditant.

§. 2. Delicti igitur istius Rei sunt :
a) Qui in via publica, aut in loco quopiam, ubi homi

nes commeare solent, sese scandalose denudant, aut vesti
bus libidinis excitandae causa adaptatis induuntur, impudi
cis gestibus, cantilenis, ac dicteriis praetereuntes, et prae
sertim proborum adhuc morum adolescentes ad lasciviam 
asvefaciunt.

b) Qui in publico cum aliorum etiam offensione, personam 
quampiam ad libidinem provocat, aut plane libidini publicae 
vacat, gravius certe, ob datum publico quoque scandalum 
puniendus est, quam si id secreto faciat.

c) Qui libris, aut imaginibus, sculpturis, ac picturis 
lascivas actiones exhibentibus, publice quaestum exercet.

§. 3. Ausus hujusmodi praecavere, et si quando occur
rerint, ne malum latius serpat, Magistratibus in facie



loci, in quo scandalum datum est, quo celerius vindicare 
incumbit.

§. 4. Poena in his etiam gradui culpae, vel malitiae 
proportionata esse debet. Erit autem in culpae gradu 1-mo 
arestum a die uno ad dies octo ; in gradu 2-do a diebus 
octo ad dies quindecim; in gradu 3-tio a diebus quindecim 
ad viginti. In malitiae gradu 1-mo a diebus virginti ad 
mensem unum; in gradu 2-do a mense uno ad duos; in 
gradu 3-tio a mensibus duobus ad tres. Ubi tamen juven
tutis corrumpendae periculum subversaretur, poena haec ad 
annum etiam integrum extendi poterit.

AKTICUMTK M I I .

De Vagabundis, eorumque Fautoribus.
1. Pro vagabundis eorumque fautoribus reputandi 

sunt omnes illi :
a) Qui absque eo, quin ad notitiam publicam, de 

honesta ipsorum vivendi rationi constet, absque fidedignis 
passualibus hinc inde commeant.

b) Qui semet occulte ad loca quaepiam recipiunt, apud 
incolas privatim latitant, quin semet Jurisdictioni locali 
insinuent.

c) Qui per competentem Magistratum ex officio proce
llentem de conditione, scopoque itineris sui interrogati, aut 
non respondent, aut in mendacio deprehenduntur.

d) Fautores autem sunt; qui re superioribus non indi
cata quemdam domi suae fovent, cujus honestus subnet 
sustentandi modus ignotus est; suspectos, vagabundos, Juris
dictioni publicae non insinuant; eosdem occultant, et qua- 
litercunque auxilium ipsis subministrant, ne detegantur.

tj. 2. Tales profecto per localem quamlibet Jurisdictio
nem detineri, atque in examen attrahi possunt; ac licet 
nullius alterius delicti Rei esse comperirentur, ob vagam 
solummodo, otiosamque vitam pro circumstantiarum diversi
tate punientur. E t quidem

§. 3. In culpae gradu 1-mo poena hujusmodi delin
quentium est career a die uno ad dies octo; in gradu 2-do



a diebus octo ad quindecim; in gradu 3-tio a diebus quinde
cim ad viginti. In malitiae gradu 1-mo a diebus viginti 
ad mensem unum; in gradu 2-do a mense uno ad duos; 
in gradu 3-tio a mensibus duobus ad tres.

A R T IC U L U S  L IV .

De Delictis hoc Codice non nominatis.
§. 1. Praeter delicta hactenus pertractata, sunt adhuc 

aliae legum transgressiones pariter poenales. Illae in quan
tum speciales eatenus leges conditae sunt (nisi lege, aut 
eonsvetudine subsequa abolitae essent) juxta easdem per
tractandae, ac plectendae sunt. Eorsum itaque pertinent : 
lusus prohibiti, taxae mercium . transgressio, nociva mono
polia, vel itam, si quis justis quidem mensuris, ac ponderi
bus, sed false prima tantum, vel secunda vice utitur, atque 
alia expressis apud nos legibus speciatim definita, aut 
inposterum circumstantiis exigentibus definienda.

§. 2 . Innumeri certe praeterea in vita humana occur
runt casus, e quibus non tam malitiae, quam inconsiderantia, 
culposa negligentia, aut petulantia elucescit. Interim stristis- 
simas saepe actus ejusmodi sequelas post se trahunt.

§. 3. Sic publicarum calamitatum avertendarum causa, 
uti pestis, incendii, famis, caeterorumque hujusmodi, positas 
e parte publici cautelas si quispiam transgrediatur, exigua 
non raro inconsiderantia, deplorandam toti publico stra
gem edit.

§. 4. Delinquit igitur, qui e provincia alique, adver
sus quam, ob morbi epidemici metum, certum quodpiam 
expiationis tempus exigi jussum, aut linea forte ducta est. 
clam Regnum subintrat, mercesque invehit, aut qualiter- 
cunque in publicam salubritatis curam accomodanda cir
cumstantiis statuta transgreditur. Talis pro earundem circum
stantiarum exigentia statuendis per executivam potestatem 
poenis subjacebit.

§. 5. Delinquit etiam, qui observata luis, vel rabiei 
in pecoribus suis indicia tempestive non manifestat, aut 
ipsémét medelam non ponit; in locis frequentibus laqueos.



foveasque feris captandis ponit, aut foveas frumentales peri
culose facit; pecus morticinum in puteum, fluviumve potui 
civium deservientem abjicit ; in stabulis, aut quibuscunque 
locis igni facile obnoxiis fumum tabacae haurit, ignem, aut 
lumen in similibus locis laterna haud munitum circumfert, 
aut tale quid in genere committit : quod localibus circa 
praecavenda incendia statutis, et consvetudinibus adver
satur.

§. 6 . Poenalis sane est etiam inconsiderantia, vel 
negligentia : si quis, seu equo, seu currui insidens, concita
tiori cursu quempiam prosternat, aut laedat ; si quispiam, 
qui se adversus periculum tueri nequit, dum e legibus 
communis humanitatis auxilium ipsi ferri potuisset, ac 
debuisset, adjutus non est; quod ipsum eo magis evadit 
culpabile, si aliquis in aquam praecipitatus, equis prostra
tus. aut propria culpa laesus fuerit, quod tamen per debi
tam illius vigilantiam evitari potuisset, cui cura infelicis 
hujusmodi, seu ex naturali, seu civili quapiam obligatione 
incumbebat.

§. 7. Poenalis demum est petulantia : si quis id, quod 
in communem utilitatem, commoditatem, aut voluptatem 
aedificatum, plantatumve fuerit, laedat, vel plane demolia
tur; per fenestras, aut secus etiam, in domos quidpiam ad 
damnum alteri inferendum injiciat; in transeuntes aliquid 
effundat, ejiciat, aut quocunque alio modo praetergredienti- 
bus molestiam facessat ; importune mendicando, stipem vi 
quasi extorqueat; ad temeraria litigia, querelasque infunda- 
tas maliciose alios concitet.

§. 8 . Cum autem petulantiae, huicque similium delicto
rum genera admodum diversa sint, sed et caliditatis, 
negligentiae item, ac inconsiderantiae culpas omnes, casusque, 
ac actiones horsum pertinentes in lege exprimere haud sit 
possibilie : in his omnibus judex illatum societati civili dam
num, ac gradum culpae, vel malitiae delinquentis in consi
derationem semper sumet ; ac praeter plenam illati damni 
redintegrationem, circumstantiis delicti proportonatam, atque 
in supremo malitiae gradu delictoruni grave societati civili 
detrimentum inferentium, usque etiam annum integrum
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extendendam aresti, aut vero loco ejusdem, juxta praein- 
serta principia baculorum, vel pro honoratioribus poenam 
mulctae pecuniariae pronunciabit.

§. 9. Poenale denique erit, si quis imperfactae aetatis, 
absque parentum, vel iis non existentibus, competentis 
superioritatis consensu, matrimonium inierit, et qui tales 
illicite copulaverit; in cujus reatus tertio malitiae gradu 
copulati quidem, poenae trimestralis-aresti, cum hebdomadali 
duorum dierum jejunio separatim sufferendi; copulantes 
autem sensibili, et exemplari poenae per competentem 
ecclesiasticam suporioritatem irrogandae subjicientur.



INSTRUCTIO
pro Magistratualibus Personis, Localibus Jurisdictionibus, Medicis, 
Chirurgis, et Obstetricatoribus, vel Obstetricibus Jurisdictionum  
in  Causis publicis observanda, inque partis 1-mae Art. 3-tii §pho 

3-tio provocata.

P r a e f a t io .

Defectus notionum Medicarum in Magistratualibus, 
et Jurisdictionibus Localibus, necessarium facit, eos in 
qualitate laesionum corporearum dijudicanda, a personis 
Medicis dirigi. Sed cum Judicia etiam personarum Medi
carum niti debeant eventibus, adjunctisque omnibus, quae 
corpus laesum quoquo modo attinebant, eorum que, quae 
acciderunt, historica verificatio Jurisdictionis competentsi 
sit : cum porro diversae sint in liepublice personae Medi
cae, eorum, quae competens Jurisdictio ad sui a personis 
Medicis legitimam directionem obtinendam curare, et obser
vare debet, instructio duas partes continebit.

1- ma. Quid curandum sit Jurisdictioni Locali, aut 
Magistratuali, ad obtinendam historicam verificationem 
omnium adjunctorum laesionem corpoream attinentium, adque 
ejus qualitatem determinandam inserviturorum?

2- da. Quibus personis credere debeant Judicia deter
minationem qualitatis, quantitatisque laesionum corpore
arum, e ligitime verificata adjunctorum omnium historia 
desumendam ?
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PAKS PRIMA.

§. 1. Cumprimuiu Jurisdictioni locali, aut Magistra- 
tuali personae de vi qualicunque corpori illata constitit, 
sequentia personis in Codicis de delictis, et poenis partis 
1-mae articulo 3-tio designatis, investiganda, et agenda sunt: 
Quo tempore, qua diei parte laesio acciderit? quo in exer
citio corporeo ? quo in animi affectu ? qua in sanitatis 
conditione? an, et quibus cibis satur? an et quanto vino 
plenus fuerit laesus? quis modus, instrumentumque laedendi, 
quantitas vis corpereae a laedente adhibitae? an. et quor
sum laesus ceciderit, quibusve sui partibus illisus sit? quos 
sub laesione, postque eam motus, aut functiones corporis 
ediderit, aut animi affectus? quae vestigia laesionis loco 
adhaerentia, quae conditio loci, in quem laesum corpus 
recubuit ?

§. 2. Statim atque de laesione facta relatum est, 
oportet ad locum, si ibi adhuc laesus adsit, exire, religatio
nem ejusdem vulneris ante translationem, translationem 
vero conditioni laesionis, et anni tempestati accomodatissi- 
mam procurare ; una autem situm ejusdem, in quo inventus 
est, uti et tempus, quod a laesione ad personarum revi
dentium adventum intercessit, et ab hoc in translationem 
insumtum est, aliaque omnia, quae interea acciderant, accu
rate adnotare.

§. 3. Si laesus antea a privatis quibuscunque aliorsum 
translatus est, de tempore, modo, diuturnitate translationis, 
effusionibus sangvinis, aliisque adjunctis, quae in laeso 
acciderant, coram praemissis personis (examen hoc, si prae
sens fuerit, dirigente Medico, aut Chirurgo) privati illi 
fateantur.

§. 4. Licitum quidem erit laeso, vulneris, morbique 
sui in se excitati tractationem committere cui volet, interim 
is teneatur, quamdiu vitae periculum subversatur, admit
tere Medicum, aut Chirurgum Jurisdictionis; qui in quantum 
non impediretur, conditionem praesentem laesi corporis, 
omnesque deinceps ad mortem usque mutationes, diaetam 
a laeso observatam, rerumque externarum adjuncta aegrum 
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afficientia, officiose referat: cui relationi subscribet etiam 
ordinarius aegri sive Medicus, sive Chirurgus si velit: si 
nolit, liberum ei erit officiosae personae Medicae relationi 
privata contradictione intercedere. Huic relationi apponenda 
erit etiam expositio medicaminum interne, et externe, 
adbibitorum. Si Medicus, aut Chirurgus Jurisdictionis Curae 
praefuit, ipse eam de suis actis, eventibusque relationem 
est praestiturus.

§. 5. Quod si Magistratualis, aut localis Jurisdictionis 
personae cum Medico, aut Chirurgo in laeso speciem mortis 
deprehendunt, tunc quidem : si spes aliqua sit vitae revo
candae, ea ipsis agenda erunt, quae huc scient, judieabuntque 
pertinere, dequa eorum effectu competenti Jurisdictioni 
relationem facient ; sin minus, adnotabunt inventa signa 
decisiva mortis, situmque, in quo cadaver inventum sit. 
Porro examinabuntur, qui aderant laesioni mortique, ut 
resciatur, quae symptomata quantum tempus laesionem, 
mortemque intercesserint? quae mutationes factae in et cum 
cadavere usque ad tempus adventus praemissarum persona
rum? Quibus omnibus factis, de cadavere ad locum insti
tuendae sectionis rite, atque ita deportando, ne per id 
mutatio in ipso alique«notabilis accidat, providebitur, beneque 
huic deportationi descriptio externi habitus cadaveris prae
mittetur.

íj. 6. Oborta porro de veneno exhibito denunciatione, 
aut justa suspicione : praescriptae personae ad locum, ubi 
illa facta est, se conferent, ibique res omnes, quibus venenum 
iuesse praesumitur, aut praesumi potest, aut de quibus 
sumtum fortasse venenum est, (ut planta, cujus fortasse 
baccae intoxicarint) idoneis vasis reclusas obsignabunt; 
donec suo loco reseratae, Medico Jurisdictionis, ad faciendum 
Botanicum, ( Ihemicum, aut Therapeuticum examen, tradantur.

{j. 7. Circa consignationem historicam symptomatum, 
curae, diaetae, qualiscunque aegro intoxicato adhibitae, utro
rumque durationis, temporis, et adjunctorum mortis, phaeno
menorum denique, quae in cadaver intoxicati se exemerint, 
eadem observabuntur, quae superius praescripta sunt.

íj. 8. Examen Chemicum, Botanicum, aut Therapeuticum
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eorum, quibus venenum inesse praesumitur, si ea corruptioni, 
alterutionique obnoxia sint, quantocyus instituetur a Medico, 
praemissa descriptione accurata speciei externae, quantitatis, 
ponderis ac uefors aliorum. Si res conservari apta sit, 
Medicus Jurisdictionis aliquam tantum partem insumet 
examini Oliemico, aut Therapeutico, ut si forsan Facultatis 
Medicae superrevisio ex eo necessaria videretur : quod ipse 
idoneis Chemicis Reagentibus destituatur, praesto sit quod 
eodem transmitti possit quo in casu objectum investigationis 
a Magistratuali Persona obsignatum, imprimis vero plantas 
ita componendas et transmittendas procurabit, ne natura, 
speciesque rei in itinere pereat.

§. 9. Facturus autem de examine hoc relationem 
Medicus, non satis habebit dicere, quid sil »i in illius con
sequentiam objectum examinis esse, aut non esse videatur, 
sed recensebit instituta a se examina, eorumque eventus, 
determinationisque a se factae rationes in specifico exponet.

§. 10. Si vero ejus corporis, ope cujus intoxicatio 
facta praesumitur, haberi nihil possit, per exauditionem 
testium facti cognitionem habentium (examen dirigente, si 
adfuerit, Medico, vel approbato Chirurgo) quantum potest 
de sensilibus corporis praesumti qualitatibus, de modo, quo 
administratum est, de tempore, quod sumtionem, et effectus 
morbosos intercessit, investigatio liet, ut ita saltem remotius 
ad veritatem rei cognoscendam accedi possit.

§. 11. Ubi cadaver hominis apparenter vita functi 
inventum renunciatur, praenotatae personae, notata et 
renuncia tionis, et ejus temporis hora, quo renunciantes 
visum, aut inventum a se cadaver esse profitebuntur, con
tinuo ad faciem loci exibunt : ac primo quidem, nisi explicita 
sint signa mortis, necessarios ad excitationem ab apparente 
morte conatus facient, quo nec quidquam acto, notabunt 
situm, in quo mortuus inventus sit, et conditionem, situm 
vestimentorum, excretionum hominis, si quae adsint, indolem 
loci, in quo inventus est, e. g. an apricus, umbrosus, sub 
quibus arboribus? an sabulosus, paludosus, quibus herbis 
refertus? etc. Porro quae vestigia hominum, animalium, 
aliarum rerum in loco, uiobiliaque omnia circuminventa,
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ad Judicium referentur. Quibus omnibus rite peractis cadaver 
ad locum sectionis legalis debito modo referetur.

1 2. Si cadaver a privatis, aut resuscitandi causa, 
aut scopo removendi e loco publico, aliorsum deportatum 
est. conditio quidem loci, ubi inventum est, priore modo 
examinabitur, uti et locus, ubi nunc depositum habetur. 
De situ autem, de iis, quae circumjacuerunt, de modo, 
tempore, et du ratione translationis, do adminiculis ad resus
citandum a quocunque adhibitis, de eorum eventu, ii, qui 
rebus Ius praesentes erant (iterum examen dirigente, si 
praesto fuerit, medico, aut approbato chirurgo) examina
buntur.

vj. 13. I bi persona quaedam in suspicionem patrati 
infanticidii incidit. Magistratualis, aut localis Jurisdictionis 
personae continuo ad locum domicilii ejus se conferent, 
et apprehensa persona, si sana sit, omnia simul ejus uten
silia pervestigabunt, omniaque vestigium sangvinis habentia 
in praesentia domesticorum testimonio futurorum apprehen
dent, Judicio suo tempore admanuanda; cui et super con
ditione inventi domicilii relationem facient. Si persona sive 
aegra sit, sive aegritudinem tingat, eo medicus, aut hoc 
deficiente chirurgus cum obstetrice vocabitur, super qualiter 
deprehenso personae statu relationem circumstantialem 
facturi.

ÿ. 14. Personae in quaestionem adductae partes geni
tales, et foemineas chirurgus obstetricator, aut in hujus 
defectu duae, vel una obstetrix coram medico, si haberi potue
rit, investigationis capita si opus fuerit directuro, investiga
bit, et qualiter inventam earum conditionem describet, vel 
enarrabit, a medico, vel persona megistratuali, aut localis 
Jurisdictionis, chartae consignandam, et subscribendam. Porro 
instituetur in praesentia (si haberi potuerit) medici exanem : 
quaereturque : an persona, quam gravidam fuisse fortasse jam 
constat, praesciverit tempus partus? an amicae alicui statum 
suum aperuerit? an, et quales dispositiones ad partum 
excipiendum, porroque alerdum foentum fecerit? an scive
rit, quae soleant sub partu accidere, quidve cum enixo 
foetu agendum sit? an, et quales causas celandi partus
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habuerit ? porro quaerendum : an praeviso tempore, quibus 
sub adjunctis rerum domesticarum, qua sub animi, aut 
corporis conditione, partus dolores accesserint? an eos pro 
talibus habuerit? quid tum egerit? quae impedimenta 
libere, et sine metu agendi ? fortassis etiam improvisa acces
serint? quo tempore, quo loco, quibus cum adjunctis; qui
bus praesentibus? an se ipsa conscia partus acciderit? sibi 
reddita ubi? quo situ? quas inter partes sui corporis, aut 
res vicinas, placentam, cruorem ex utero profluum, et 
infantem invenerit? an vocem infantis audierit? an aliquid, 
et quantum ad percipiendam, et excitandam vitam egerit ? 
an conata sit religare, et scindere funiculum umbilicalem? 
an. et quibus e signis putavit mortuum ? an, et utrum e 
destinatione, aut subita extemporanea, et unde provocata 
resolutione vim foetui, et qualem, quove effectu intulerit? 
quid ad eum, sive vivum, sive mortuum celandum egerit ? 
celatus quibus loci, aëris, anni tempestatis, aliorum anima
lium injuriis expositus fuerit, aut esse potuerit ? an, et unde 
impedita sit ea agere, quae ad clam conservandam infantis 
vitam fortasse destinaverat, an vivum dum celaret infantem 
postea mortuum, et qua specie, quomodove mutatum 
deprehenderit ? an, et quid ad eum prorsus humandum 
egerit? Haec omnia inservient ad determinandum, matrisne 
voluntario vitio, an ob ejus stupiditatem atque inscitiam, au 
casu denique mors foetus acciderit? quibus sagax, et huma
nitatis amicus Medicus in casibus specialibus, plures adhuc 
quaetiones e singulari eorum casuum indole derivandas 
sciet addere, ad perfectam omnium, quae in tristibus bis 
casibus accidunt, historiam obtinendam.

§. 15. Circa foetum sequentia legitime investiganda 
sunt : quo tempore, loco, situ, quibus rebus tectus, involutus 
deprehensus sit? an cum placenta, an sine ea? an haec 
rescissa a funiculo umbilicali, an non? an hic ligatus? an 
circum vestigia sangvinis ? an ori immissum quid peregri
num ? an circumdatum collo, corpori, strangulans quid ? an 
vestigia vis externae illatae ? an species corporis robusti, 
an debilis ? un foetus maturus, an inmaturus ? et quot 
mensium? an monstrosus? mutilus? quod spatium temporis
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inter partum, et inventionem? an, et quae signa putredinis? 
Atque his demum rite examinatis, et in scriptum, sumtis, 
sectio legalis facienda est.

§. 16. Locus, in quo sectio legalis instituitur, sit quam 
per adjuncta fieri potest mundus, amplus, aere perflatus, 
amotus tamen ab eorum obtutu, qui a spectaculo sectionis 
male possint affici, imprimis foeminarum.

§. 17. Tempus sectionis in paulo ante mortuis est 
illud, quo de morte perfecta certi esse possumus; quod in 
casibus singularibus decisioni personae medicae relictum esse 
debet. Si aperta putredinis signa praesto sunt, fieri debet 
sectio quantocius, ut inde »datantes eo saltem minus male 
afficiantur.

§. 18. Sectioni cadaveris adesse, visumque repertum 
coramisare debent vel duo e Jurisdictione locali Jurati, 
vel unus districtualis Magistratualis, qui de eo etiam provi
debunt : ut functionibus ministralibus peragendis idonei 
famuli subserviant. Sectionem peragent in praesentia medici, 
si haberi potuerit, secus sine hoc, duo approbati, vel unus 
approbatus chirurgus. Porro medici etiam, aut chirurgi, 
qui vivo adhuc aegro opem tulerant, utiliter intererunt 
sectioni; debentque omnes admitti, quorum praesentiam, 
aut laesa pars, aut laesionis Ilei requirunt.

§. 19. Chirurgorum Jurisdictionis officii erit, instru
menta sectionis legalis semper ita conservare, atque in 
promtu habere : ne forte occurrente necessitate, inde aut 
impedimentum, aut retardatio functionis legalis nascatur. 
Praeter haec adesse debent vasa partim mensurae humorum 
fortassis extravasatorum capiendae apta, partim excipiendis 
visceribus, quae ad meliorem investigationem singulatim de 
cadavere eximuntur.

§. 20. Hisce omnibus praevie comparatis, fiat primum 
descriptio speciei externae cadaveris, gradus item foetoris, 
et putredinis, cavitatumque foras patentium ; singulatim 
vero loci, in quo vestigia aliqua laesionis externae insunt ; 
instrumentum, quo laesio facta praetenditur, comparetur 
cum hiatu vulneris, determineturque mensuris etiam civili
bus ejus amplitudo, et profunditas; in infantibus porro



6 1 5

singulariter conditio funiculi umbilicalis. His vero factis, 
Hanseatur ad sectionem ipsarum cavitatum singularium, de 
qua generatim curandum : ut culter, aut serra, quam potest, 
regionem laesam evitet, ut ea quam proxime nil mutata, 
lustrati etiam interius possit.

§. 21. Fiat initium sectionis a capite, inde aperiatur 
colli pars anterior, thorax, abdomen, scrotum ; investigentur 
denique renes, et postea converso cadavere spina vertebra
rum. Hon sufficiat autem superficialis investigatio partium 
singularium, sed primo investigato laesionis per interiora 
Cavi aperti progressus, et conditione; porro quodvis viscus 
examinato prius externo habitu, et ad vicinas partes situ, 
si necesse sit, exemtum secetur per totam substantian, ad 
pervidendam, si quae sit, degenerationem internam ; pulmo
num in infantibus notetur specifica gravitas, cavorum investi
gentur etiam superficies internae, ac res illis contentae, 
resque praeternaturales, aut veneni speciem habentes, non 
notentur tantum, sed debite reclusae signentur, et repo
nantur interea, modo superius dicto melius deinceps exa
minandae. Denique inventorum nefors extravasatorum locus, 
natura, quantis, degeneratio consignetur. Quibus in agendis 
non antea ah una parte corporis investiganda, ad aliam 
transeatur, quam priore illa prorsus, adque satisfactionem 
etiam adstantitas medici, vel medicorum examinata, visoque 
reperto ejus partis, chartae consignato.

22. In hac autem consignatione historica facienda 
id maxime curabitu : ne descriptio laboret vitio subreptionis, 
terminisque concepta sit theorias Pathologicas specialis invol
ventibus, sed talibus prorsus, quae rem plane, ut oculis etiam 
ignarorum Medicinae spectatur, exponunt. Consignationem 
hanc in scriptum redigent duo approbati, vel unus appro
batus Chirurgus, ita tamen : ut si cui adstanti personae 
Medicae aliqua Chirurgorum expressio non placeret, liberum 
sit ei suam propriam consignationi subnectere, addita retione 
dissensionis. Finita sic consignatio omnium in cadavere 
inventorum, a duobus, vel uno Chirurgo subscribetur, et 
subsignabitur, a Magistratuali autem, vel localis Jurisdic
tionis personis ; et Medicio coramisabitur, venietque sub



616

nomine visi reperti. Cujus exordio mentio fiet Jurisdictionis, 
ad cujus vocationem sectio instituta est. Porro apponetur 
nomen, cognomen, sexus, aetas, vitae conditio, artificium 
ejus, cujus cadaver secatur, in fine autem annus, mensis, 
dies, hora institutae sectionis. I ta  perfectum opus recipient 
ad se duo approbati vel unus approbatus Chirurgus, prout 
videlicet sectioni interfuerint, opinionemque suam rite expen
sis omnibus adjunctis deproment. Inventa autem nefors in 
cadavere instrumenta laesionis, quorum descriptiva mentio 
jam in praevia consignatione debebat fieri, tradentur Magi- 
stratuali, aut localis Jurisdictionis personis; corpora autem 
perigrina, petendam ex Materia Medica determinationem 
requirentia, Medico Jurisdictionis faciendae ejus determina
tionis, superque hoc relationis scopo tradentur.

PARS SECUNDA.
jj. 23. Collectis ita omnibus, quae ad historiam, decur

sum, adjuncta laesionis, aut sumti veneni, omniumque, quae 
eam deinceps consecuta sunt, omnium porro, quae circa 
cadaverum inventorum adjuncta resciri legitimis testimoniis 
poterant: necesse est ex his scientifice determinare; in quas 
causas cognita, aut detecta mors rejici, atque referri debeat. 
Namque his demum enucleatis, de puniendo, aut non puni
endo cogitari potest. Ea determinatio, prout summi ad 
Judicium ferendum momenti est, ita plurimis in casibus 
penitiorem Botanicam, Ohemicam, Anatomicam, Physiologi
cam, Pathologicam, Therapeuticam Scientiam supponit. 
Potest ergo auctoritate publica ab iis tantum peti, a quibus 
hanc scientiam Respublica jure potest exigere. Unde Medica 
Opinio semper erit necessaria, et in quibusnam casibus 
unius, in quibus duorum Medicorum Opinio requiratur, et 
quid iis dissentienibus agendum? alioquin in Codicis partis 
1-mae articulo 10-mo 44. jam definitum est. Hoc prae
misso, sequens ad praedictam determinationem legitime 
obtinendam ordo observandus est :

§. 24. Collecta omnia ex praemissis investigationibus 
obtenta documenta, aut in paribus, aut in orginali, erga
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specificas reversales una cum opinione approbati Chirurgi, 
aut Chirurgorum tradentur Medico J  urisdictionis, aut tot 
eorum, quot sunt ; quorum officii erit, superrevisa Chirur
gica Opinione Causas, cui deprehensam mortem suo Judicio 
adscribunt, enucleate describere, additis ubique sententiarum 
suarum momentis, speciatim vero determinare aut id, 
quantum nempe, et quantopere actio personae laedentis 
cognita ad mortem contulerit ? aut vero, si cognita illa non 
sit, quod genus qualiscunque laesionis externae, aut interni 
vitii, proprius mortem causasse videatur. Elaboratum sic 
Judicium Medicum circumstantiale subscriptum, subsigna- 
tumque basis erit ferendi Judicii.

§. 25. Si laesum hominem non statim mortuum curavit 
Medicus Jurisdictionis, Judicium Medicum super hoc casu 
elaborandum, Medico Jurisdictionis alteri, aut vicinae 
Jurisdictionis Medico deferendum erit, ne detur occasio 
formandae contra curantem Jurisdictionis Medicum excep
tionis : quod erroris a se forsan commissi consectaria in 
laedentem conjiciat.

§. 26. Quodsi tamen casus prorsus speciales emergerent 
quos ad mentem Codicis partis 1-mae art. 10-mi §. 44. 
Medici Jurisdictionum definire non possent; aut ipsémét 
Jurisdictionis Medicus, humanitatis memor, casum tantae 
attentionis esse reputaret : ut altiorem indaginem promereri 
videatur ; vel ad casum aliquem examinandum, definiendum- 
que idoneis Chemicis reagentibus, aliisque (uti §. 8 . adno- 
tatum est) destitueretur: talibus in casibus per Physicum 
Jurisdictionis ad Judicium, cujus Judicatui causa subest, 
recurendum, et medio illius ad praedictam determinationem 
legitime obtinendam, opinio, et decisio a Facultate Medica 
in Regno constituta expetenda veniet.
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CODEX DE DELICTIS, EORUMQUE POENIS. 
IN LEGEM REFERTUR.

ARTICULUS.

In consequentiam articuli 67. 1791. Codice de delictis 
eor umque poenis, pro Tribunalibus Regni Hungáriáé, 
partiumque eidem adnexarum, per ordinatam eatenus Depu
tationen! elaborato, atque per Status etiam, ac Ordines 
Regni in modernis Comitiis approbatoi annuente Sua Majes
tate Sacratissima, Codex idem pro lege publica normaque 
in omnibus Regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum 
Judiciis observanda declaratur. Speciatim autem circa eun
dem Codicem sequentia constituuntur, et quidem :

1- mo. Leges in Codice hoc contentae a tempore 
promulgationis post sex menses, omnes, et singolus Regni 
Cives indiscriminatim obligabunt, ac tam in Forma pro
cedúráé cum delinquentibus, quam in dictandis poenis, semet. 
eidem Fora, ac Judicia omnia ad amussim conformabunt. 
Adeoque his contrariae, et quaecunque diversae ab his ante
riores leges omnes pro abolitis declarantur, neque alias 
usus illarum in Judiciis haberi poterit, quam adversus 
delinquentes, qui intra sex menses a die promulgationis 
praesentis Codicis, jam sub inquisitione constituti fuerint, 
Sed nec subseque ullus propter alie, quam quae hoc in 
Codice expressa sunt delicta, actione publica convenietur.

2- do. Judices verbis legum in Codice hoc contentarum 
ad literam obstringuntur; neque eas arbitrarie interpretari, 
earundemque sensum sive extendere, sive restringere libe
rum erit. Ut vero idem, ad notitiam omnium, quorum inte
rnst, eo fmcilius perveniat, vernacula etiam lingua in Regno, 
partibusque eidem adnexis sua forma publicabitur.
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