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A polgári bíróságok szervezésének kérdése olyannyira 
kihat az igazságszolgáltatási viszonyokra, hogy annak minden 
oldalról való megvilágítása szerfölött kivánatos. S habár hely
zetemet nagyon megnehezíti azon körülmény, hogy előttem e 
kérdésről kiváló szaktekintélyek nyilatkoztak, mindazáltal nem 
lesz fölösleges talán, ha a kérdéshez, ennek tüzetesebb földerí
tése végett, én is hozzá szólok; törekedni fogok, hogy türelmü
ket minél rövidebb ideig vegyem igénybe.

Szólni készt főleg azon körülmény, hogy eddigelé az egyes 
és társas birói hatáskör között fölállítandó határvonalt kellőleg 
megjelölve nem látom, holott ezen határvonal pontos megjelö
lése képezi szerény nézetem szerint a birósági szervezés kérdé
sének súlypontját.

A vélemények megegyezni látszanak abban, hogy egyes 
biró elé csupán azon ügyek utaltassanak, melyek:

a)  egyszerűbbek,
b) csekélyebb értékűek,
c)  gyors elintézést igényelnek.
A hatáskörnek ily alapon való megállapítása azonban szer

fölött határozatlaD, mert a fölállított ismérvek mindegyike oly 
ruganyos, hogy a hatáskörnek legszűkebb körre szorításával ép 
úgy összhangba hozható, mint annak a legtágabb térre való 
kiterjesztésével.

Ha ugyanis az egyszerüebbeknek nevezett ügyeket egyes 
biró elé kívánjuk utalni, vagy meg kell határoznunk az «egy
szerű ügy» fogalmát, vagy taxatíve kell elősorolnunk mindazo
kat az ügyeket, melyeket egyszerűeknek vélünk. Állítsuk föl az
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«egyszerű ügy» fogalmát akként, hogy ilyennek tekintendő' 
minden ügy, mely könnyen tisztába hozható, vájjon meg lesz-e 
ezzel az egyes birói hatáskör akként jelölve, hogy ahhoz kétség 
ne férjen? Az ügy tisztába hozatalának kérdése könnyü-e vagy 
nehéz? ez a legtöbb esetben egyéni felfogás dolga. Yan számos 
biró, a ki a legbonyolultabbnak látszó kérdést is a legnagyobb 
könnyűséggel oldja meg, van ismét számos oly biró is, a ki a 
könnyűnek látszó, vagy könnyűnek nevezhető kérdés megoldá
sánál is nehézségekbe ütközik, melyeket leküzdeni alig képes. 
S aztán midőn az ügy a biró elé kerül, miből lehessen azt föl
ismerni, hogy az könnyen tisztába lesz hozható ? A kereső fél 
oly tisztán terjeszti elő ügyét, hogy azt kellene hinnünk, misze
rint az minden nehézség nélkül tisztába fog hozatni, з ime,, 
midőn az ellenfél kifogásait előterjesztette, kénytelenek vagyunk 
belátni, hogy a könnyen tisztába hozliatónak vélt ügy bonyo
lulttá vált.

Ha pedig az egyszerű ügyeket taxatíve akarnék elősorolni, 
ama kérdésre kellene mindenekelőtt válaszolnunk : a tételes jog 
melyik ágához tartozó ügyek tekinthetők egyszerűeknek ? azok-e, 
melyeknek a jogalapja a kötelmi jogban, a dologi jogban, az 
örökjogban, vagy a családjogban gyökerez? A felelettel hamar 
elkészülünk.

Tagadhatlan ugyanis, hogy a jogélet minden terén lehet
nek könnyebben, de lehetnek nehezebben tisztába hozható 
ügyek is, s így eredménykép bízvást kimondhatjuk, hogy a 
birói hatáskör kérdésének eldöntésénél, a társas birói és egyes 
birói hatáskör közötti határvonal megállapításánál az ügyeknek 
könnyebben vagy nehezebben lehető tisztába hozatala figye
lembe nem vehető, mert a tisztába hozatal mikéntjét előre látni 
s így concrét módon a priori kifejezésre juttatni nem lehet.

Áttérve az ügyek értékére, a «csekélyebb érték» nagyon 
viszonylagos fogalom. Százezrekre tehető azok száma, kiknél 
egy-két száz forint nagy vagyon, míg másoknál ugyanily összeg 
elenyésző csekélység. Bármily összegben állapítsuk is meg tehát 
az egyes birói hatáskör határát, a népek millióinak ügyei a 
csekélyebb érték révén kivétel nélkül egyes biró elé kerülnek, 
holott nekik ama néhány száz forint, mely fölött a biró Ítélni 
hivatva leend, nem csekély értéket, hanem egész vagyont kép-
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visel. S aztán bármily összeget fogadjunk el a birói hatáskör 
határául, mindig önkényesen fogunk eljárni, mert a határ gya
nánt fölállított összeget semmiféle elvi vagy jogi okkal nem 
támogathatjuk. Önkényesen vétetett föl a régi perrendtartásba 
a 300 forint, önkényesen a novellába az 500 forint s a mily 
alapon és okon fölvétetett az egyes birói hatáskör határául 
500 forint, ép oly okokkal lenne támogatható 600—800—1000 
vagy akár 2000 forint, sőt bármily magas összeg. Nem vonható 
ugyanis kétségbe, hogy a controvers kérdések egész serege me
rülhet föl valamely 100 forintos perben épen úgy, mint ezrekért 
folyamatban levő perben s viszont mindnyájunk tapasztalata 
igazolja, hogy az ezrek iránt folyamatba tett perek is számta
lanszor legkevésbbé sem bonyolultak. De az sem vonható két
ségbe, hogy a biró ugyanazon törvények és eljárási szabályok 
figyelemmel tartása mellett dönti el a 100 forintos, mint az 
1000 forintos pert, s így ha képesnek tartjuk a kisebb értékű 
ügy eldöntésére, nincs ok, mely miatt őt a nagyobb értékű ügy 
eldöntésére képtelennek mondhatnók, mert hisz a birói minő
sítés nem az ügyek értékére való tekintettel határoztatik meg.

Szóval az érték a birói hatáskör megállapításának krité
riumául nem szolgálhat viszonylagosságánál fogva, s még azért 
sem, mert a határösszeg, bármily nagyra vagy bármily kicsire 
tétessék is ez, jogi okokkal nem támogatható.

Hátra maradna még a gyorsabb elintézés szükségessége. 
Azt hiszem, hogy velem együtt mindenki el fogja elismerni, 
hogy saját ügyét minden ügyfél olyannak tekinti, a mely gyors 
elintézést igényel, s ha a kérdést a jogállam szempontjából 
mérlegeljük, okvetlenül az ügyfélnek kell igazat adnunk, mert 
hisz a jogállam egyik ismérve a jó igazságszolgáltatás, s hogy 
ez nem jó, ha nem gyors, ez bővebb megokolásra nem szorul. 
Ebből pedig következik, hogy a birói hatáskör megállapításánál 
a gyorsabb vagy kevésbbé gyors elintézés szükségessége alapul 
nem vehető, minthogy a föltétel az, hogy minden ügy lehető 
gyorsan intéztessék el.

Az előadottak tanúsítják, hogy a birói hatáskör megálla
pításánál sem az ügyek egyszerűsége, sem az érték, sem a gyors 
elintézés szüksége alapul el nem fogadható s azok alapul elfo
gadása elvi okokkal nem támogatható. Oly alapot kell tehát

5



6

keresnünk, mely kevésbbé ingatag, mely nem csupán opportu-
nitási, hanem elvi okokkal is támogatható./

Általános a nézet, hogy oly perek, melyeknél a pertárgy 
értéke 500 forintot meg nem halad, úgy mint eddig, egyes biró 
elé utasítandók.

Ha áll az, s hogy áll, azt kétségbe senki sem vonhatja, 
hogy az állam minden polgárát egyenlő jogok illetik meg, akkor 
állania kell annak is, hogy az állam minden polgára egyenlő 
jogvédelemre tarthat igényt. Ebből pedig következik, hogy a 
jogvédelem az azonos természetű ügyekben nem lehet másféle 
a szegénynél, ismét másféle a gazdagnál. A vagyonjogi pereket 
tehát érték szerint osztályozni nem szabad, hanem vagy mind
annyi vagyonjogi pert az egyes bíróság elé kell utasítani, vagy 
pedig ha az egyes bírói eljárásban garantia nincs, akkor a 
vagyonjogi perek egyáltalán mind társas bíróság ele utasí
tandók.

Vagy megbízunk az egyes biró eljárásában az enyém és 
tied kérdését szabályozó vagyonjogi pereknél, vagy nem; ha 
megbízunk, nincs ok, miért bizzunk benne csak 500 forint érték 
erejéig? ha pedig nem bízunk benne, akkor miért koczkáztatjuk 
a pereket 500 forint érték erejéig? Hány ezer és ezer ember 
van, kinek az 500 forint érték egész vagyonát képezi ? Szabad 
ezeknek egész vagyonát bizonytalan jogvédelemnek kitenni? 
Ha pedig az egyes bírói jogvédelem nem bizonytalan koczká- 
zat, akkor az az azonos természetű vagyonjogi pereknél átalá- 
nosítandó.

Nézzük például az adóssági, vagy a kártérítési pereket. 
Nem szerfölött visszás dolog-e az, hogy 500 forint értékig az 
egyes birót Ítélni hivatottnak tartjuk, 501 forintnál azonban, 
daczára az azonos jogalapnak, daczára a tételes törvény azonos 
intézkedéseinek, daczára az eljárási szabályok azonosságának 
és a biró azonos képesítettségének, decretáljuk, hogy itt már 
hatásköre megszűnik, mert egy forinttal többről van szó.

Vagy nézzük a váltó-ügyeket. A szóbeliség alapján készült 
Emmer és PLÓsz-féle javaslatok 500 frt értékig a váltó-ügyeket 
is egyes biró elé utalják s ezt nagyon helyesen teszik, mert ha 
valamely ügynél lehet az eljárás és elintézés egyszerűségéről, 
a tisztába hozatal könnyűségéről szó, a váltó-ügyek kétségkívül
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azok közé sorozandók, mert hisz itt az esetek legtöbbjében alig 
van másról szó, mint csupán is egyedül arról, meg vannak-e 
a biró elé terjesztett váltón mindazon alaki kellékek, melyeket 
a váltótörvény előír ? s a szerint, a mint erre a felelet igen vagy 
nem, dől el az ügy. Nem az volna-e már most szerfölött külö
nös, hogy az egyes biró 500 forintig hivatva lenne eljárni, ezen 
felül azonban már nem, holott a váltónak vizsgálat tárgyát 
képező alaki kellékei 500 forinton felül egy jotával sem külöm- 
böznek az 500 forinton aluliaktól ?

Mindezen okok eredményeként nem constatálható más, 
mint csupán és egyedül az, hogy a vagyonjogi perek első fokon 
általán egyes birói ellátásban részesítendők.

Minthogy az egyes birói rendszer ellen számos és tekinté
lyes oldalról aggályok emeltettek, engedje meg a t. teljes-ülés, 
hogy ezen aggályokkal is foglalkozzam.

A társas birói rendszer védői azt mondják : 1. hogy a füg
getlenség, alaposság, biztos Ítélőképesség, sokoldalú tapasztalás, 
tudomány, jog- és törvényismereti tájékozottság csak a társas 
bíróságnál található föl; ennek azonban ellene mond, neveze
tesen nálunk, azon körülmény, hogy a társas birói qualificatio 
az egyes bíróival teljesen azonos, tehát a tudomány és törvény - 
ismeret tekintetében külömbségről nem lehet szó; a mi pedig 
az ítélőképességet és tapasztalást illeti, ez individuális dolog. 
Lehet valaki a külvilágtól nyert benyomások iránt többé vagy 
kevésbbé fogékony, e szerint gyűjt több vagy kevesebb tapasz
talatot, egyiknek több, másiknak kevesebb alkalma van hozzá, 
az ítélőképesség, a judicium pedig változik a szerint, kisebb 
vagy nagyobb észbeli tehetsége van-e egyiknek, mint a másik
nak? azonban azon körülmény, hogy egyik társas bíróság tagja, 
a másik pedig egyes biró, sem a tudományosságra, sem az itélő- 
tehetségre, sem a tapasztalás mennyi- és milyenségére absolute 
semmiféle befolyást sem gyakorol; sőt ha figyelembe veszszük 
azon körülményt, hogy Európában a társas bíróságok száma 
1107, az egyes bíróságoké ellenben 11,243, el kell ismernünk, 
hogy a tízszer oly nagy számú egyes bíróság elé az ügyeknek 
tetemesen nagyobb száma kerül, mint a tizedrésznyi oly nagy 
számú társas biró elé s így, a mi a tapasztalás-szerzést, gyakor
lottságot és itélőtehetség-fejlesztést illeti, az egyes bírónak bő
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alkalma van mindezeket sokkal nagyobb mértékben megsze
rezni, mint a társas bírónak,

2. Védik a társas bíróságot, mert egyes személyt nem ne
héz megnyerni; az önkény ée megvesztegetés egyes bírónál 
nagyobb sikerre számíthat, mint a testületnél. Utalok a bűnügyi 
statistika adataira. Megnyugvással mutathatunk bírói karunkra, 
melyhez még a gyanú árnyéka se férhet, okul tehát nem hoz
ható föl a szervezet kérdésének megoldásánál a megveszteget
hetőség.

3. Hogy a collegium kiválóbb tagjai jótékony befolyást 
gyakorolnak a szellemileg kevésbbé képzettekre, a jobbak túl
súlya paralysálja a gyengébbek befolyását, a helyes nézet győ
zelme elősegíttetik, az indokolatlan határozatok meggátoltat
nak, hogy a társas bíróságok a tudományos gyakorlat gyülhelvei 
és a magasabb tekintély képviselői stb., mindezek teljesen 
indokolatlan puszta állítások, mit majd statistikai adatokkal 
fogok illustrálni.

4. Végül F euerbach és Mittermaier azon állításával szem
ben, hogy egyes bíróság csak zsarnok kormányrendszerek alatt 
dívik, ellenben művelt és alkotmányos népeknél a collegiumok- 
nak kénytelen a tért átengedni, elég Angliára, a szabad intéz
mények mintaképére utalnom és a ezáfolat teljes. Anglia mel
lett, hol az egyes bírósági rendszer az uralkodó, látjuk még 
Portugáliát, Dániát, Svéd- és Norvégországot, melyek ha nem is 
mind par excellence alkotmányos államok, de semmiesetre sem 
állanak zsarnoki kormányrendszer uralma alatt; ellenben lát
ják azt is, hogy collegium és egyes bíróság zsarnoki és alkot
mányos kormányrendszerek alatt mindig és mindenütt békessé- 
gesen megfértek egymás mellett s ha a szabadelvüség szem
pontjából is szabad e kérdéshez hozzászólni: akkor is az egyes 
bírói rendszer mellett kell szót emelnünk, mert a szabadelvüség 
mint az individuális érvényesülés rendszere mindig és minde
nütt kénytelen az egyént, az egyest előtérbe helyezni.

Szabadjon ezek után azokra is reflectálnom, melyek az 
egyes bírósági rendszer ellenében a semmitőszék, a legfőbb 
itélőszék és a kir. Ítélőtábla által azon alkalomból felhozattak, 
midőn az igazságügyi ministerium 1871-ben a képviselőház 
liuszonötös igazságügyi szervező bizottságának azon indítványa
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folytán, hogy az egyes bírák hatásköre 5000 forintig, világos 
adóssági perekben határozatlan összeg erejéig, ingatlanoknál 
pedig 50 holdig kiterjesztessék, a felső biróságokhoz kérdést 
intézett az iránt: forognak-e fenn s ha igen, mily aggályok az 
egyes birósági hatáskör ilyetén kiterjesztése ellen? Mind a 
három felsőbb forum a képviselőház igazságügyi bizottságának 
indítványa ellen foglalt állást ?

A semmitőszék ellenvéleményének súlypontját azon körül
ményre fektette, hogy hazánkban szabatos és kimerítő törvé
nyek biztos vezérfonalat nem nyújtanak, kifejlett állandó tör
vénykezési gyakorlatunk nincs s nem remélhető, hogy az állam 
rendelkezésére elégséges számban találhatók legyenek teljesen 
képesített s így gyakorlatilag kellő jártassággal biró oly egyé
nek, kik az egyes biró föladatának, kivált ha a hatásköre kiter
jesztetnék, minden irányban megfelelhessenek.

A legfőbb itélőszék és a kir. ítélő tábla saját tapasztalatára 
támaszkodva, az egyes bírói hatáskör kiterjesztését főleg azért 
ellenezte, mert az egyes biróságok határozatai részint alaksze
rűség hiánya, részint a törvény helytelen alkalmazása folytán 
fölebbvitel útján legtöbbnyire megváltoztatnak vagy megsem- 
misíttetnek s mert az egyes bírói hatáskör kiterjesztését a 
közvetlen szóbeli eljárás alapelveivel homlokegyenest ellenke
zőnek vélték.

Ma már bizonyítást nem igényel, hogy az egyes bírói rend
szer a szóbeliséggel nem ellenkezik, mert hisz mindenütt, a hol 
ez behozatott, egyes bíróságokkal is találkozunk.

Azon ellenvetés pedig, hogy az állam rendelkezésére képe
sített egyének elegendő számban nem állandnak, jogosult lehe
tett 1871-ben, midőn az 1869. évi IV. törvényczikknek a bírói 
képesítésre vonatkozó rendelkezései az idő rövidsége miatt 
hatásukat még nem érvényesíthették; de ma, midőn az új 
bírósági rendszer tizenhatodik évét éli, midőn a bírói pályára 
lépő jogász harminczadik életéve előtt a bírói legalsóbb gradust 
is alig érheti el és 6—8 évet tölt gyakornoki és jegyzői álláson, 
míg bíróvá léphet elő, ama ellenvetés aligha állhatja meg a 
tűzpróbát. Még az 1872-iki első szervezés alkalmával is számos, 
bírói képesítéssel nem biró tisztviselőt kellé bíróvá kinevezni, 
ámde a lefolyt tizenhat év alatt ezek legnagyobb része már
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kiérdemült s a concurrentia, mint mondám, oly nagy, hogy a 
képesített jogászoknak is évekig kell várniok, míg a bírói állást 
elérhetik. Ma tehát amaz ellenvetés már fel nem hozható s még 
kevésbbé lenne felhozható akkor, ha a birói qualificatio szigo
rúbb föltételekhez köttetnék. A Budapesti Szemle 1886. évi 
júniusi számában Csorba F erencz méltó aggodalommal con- 
statálja, hogy birói karunk magas színvonala fönn nem tart
ható, mert a mai képzési rendszer nem fejleszt jó bírákat, sőt 
oka még annak is, hogy a birói tiszt kellő betöltéséhez szük
séges ismeretek és tulajdonságok a legjobb akarat mellett sem 
fejlődhetnek ki.

Az Ügyvédek Lapja folyó évi 2. számában Aliquis kiemeli 
ama jelenség hátrányos következményeit, hogy a birói pályára 
ma tulnyomólag azon jogvégzettek lépnek, kik npm képesek 
vagy nem elég szorgalmasak arra, hogy a szigorlatokkal és az 
ügyvédi vizsgával megkiizdjenek.

A Jogtudományi Közlöny 1887. évi 5. számában e tekin
tetben következő statistikai adatokat találjuk :

A gyakorlati birói vizsgálatra jelentkezett: 1874., 1875., 
1877-ben senki; 1876-ban 3; 1878-ban 6; 1879-ben 28; 
1880 ban 36; 1881-ben 41; 1882-ben 51; 1883-ban 67; 
1884-ben 47; 1885-ben 89 és 1886-ban 100. Minek kulcsa az 
enyhe eljárásban rejlik.

Ezen egyre növekvő baj csak a birói és ügyvédi qualificatio 
egyenlővé tétele által orvosolható, mit S zentgyörgyi Imre 
curiai tanácselnök úr ugyané tárgyról tartott előadásában szin
tén kiemelt.

Ha tehát a birói képesítettség ellen kifogás emelhető, ezen 
kifogás ma csupán általánosságban, az egész birói karral szem
ben állhat meg, mert hisz a képesítés egyes és társas bírónál 
egészen egyenlő, de ama kifogás semmi esetre sem állítható föl 
az egyes vagy társas birói hatáskör kiterjesztése vagy megszo
rítása indokául.

Azon körülményből pedig, hogy szabatos és kimerítő tör
vényeink nincsenek, csupán az következik, hogy a judicatura 
ingatag egyáltalán s ez áll úgy az egyes, mint a társas bíróságra 
nézve is, s ha a legfőbb itélőszék a múltra vonatkozólag kár
hoztató ítéletet volt is kénytelen az egyes bíróságokra mondani,
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mert határozataik nagyrészt megváltoztatnak vagy megsemmi- 
síttetnek, ha a jövőbe lát vala, bizonyára módosította volna 
véleményét, mert ime az 1872-iki statistikai adatokból látjuk, 
hogy ez évben 12,842 társas bírósági ítélet felebbeztetett 
s ezek közül helybenhagyatott 8755, tehát 68%; 1873-ban fe
lebbeztetett 14,100 társas bírósági Ítélet s ezek közül helyben
hagyatott 9638, tehát szintén 68%. Ezzel szemben 1872-ben 
felebbeztett 37,204 egyes bírósági ítélet, helybenhagyatott 
23,476, tehát 63%; 1873-ban pedig felebbeztetett 44,123 
egyes bírósági ítélet, helybenhagyatott 29,425, tehát 67%. 
1872-ben tehát 63%, 1873-ban 67% helybenhagyott egyes 
bírósági ítélet áll a 68% helybenhagyott társas bírósági ítélet
tel szemben. Ez idő óta, sajnos, sehol sem találtam adatokat, 
melyeket az összehasonlításra felhasználhattam volna. Kísérle
tet tettem azonban 1884 végén az azon évre vonatkozó adatok
nak magánúton való megszerzésére. Értesítést kaptam barátaim 
és ismerőseimtől 14 törvényszék és 52 járásbíróság ügyforgal
máról, melyek az 1872 és 1873-iki adatokkal egészen egyenlő 
eredményt tüntettek elő. A 14 törvényszéktől felebbezett ítéle
tek közül helybenhagyatott 69%, az 52 járásbíróságtól felebbe- 
zettek közül 63%.

Látjuk ezekből t. teljes-ülés, hogy a kimerítő és szabatos 
törvények hiánya egyenlően érezteti hatását úgy az egyes, mint 
pedig a társas bíróságoknál, valamint látjuk azt is, hogy a leg
főbb itélőszék aggályait a tények megczáfolták, mert hisz a 
megváltoztatott Ítéletek arányszáma az egyes bíróságoknál épen 
oly nagy, mint a mily nagy a társas bíróságoknál.

Van azonban még egy körülmény, melyet a társas bírósági 
rendszer védői az egyes bíróságokkal szemben hangoztatnak, s 
ez az, hogy a nép jobban bízik a társas, mint az egyes bírósá
gokban, s hogy amazok működésében több a biztositék, mint 
emezekében.

Azt hiszem, hogy a bizalom és biztosíték mérvét legköny- 
nyebben akként határozhatjuk meg, ha figyelmünkre méltat
juk, hány coneret esetben nyugodtak meg a felek az egyes bíró, 
hány esetben a társas biró eldöntésében ? Erre nézve 1872-ből 
és 1873-ból következő adatok állanak rendelkezésünkre. — 
1872-ben az elsőfolyamodásu társas bíróságok hoztak 35,065
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ítéletet, ezek közül felebbeztetett 12,842 tehát 36%, 1873-ban 
hoztak 31,063 Ítéletet, felebbeztetet 14,100, tehát 45% ; ellen
ben az egyesbiróságok 1872-ben 430,771 ítéletet hoztak, melyek 
közül csupán 37,204, tehát 9% felebbeztetett, 1873-ban pedig 
hoztak ugyanezen bíróságok 524,115 ítéletet, melyek közül 
44,123, tehát csupán 8% felebbeztetett. A társasbiróság ítéleté
ben tehát 1872- és 1873-ban minden száz eset közül 64 illető
leg 55 esetben nyugodtak meg a felek, míg ugyanazon években 
az egyes bírósági határozatot megnyugtatónak találták 91, 
illetőleg 92 esetben. Az előny tehát az egyes bíróság felé hajlik.

S ha még a történelmi fejlődésre, a traditiókra is akarunk 
reflektálni s a szolgabirónak esküdt társához való viszonyát 
feszegetjük, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a szolga- 
biró tulajdonképen egyedül ítélt s az esküdttárs szerepe semmi
vel sem volt fontosabb, mint amilyen ma az egyes biró mellé 
beosztott jegyzőkönyvvezetőé. Ha pedig a szolgabirónak talán 
úri passiói mellett az igazságszolgáltatás magasztos functióinak 
betöltéséhez nem volt ideje, akkor a bíráskodást az esküdttárs 
egyedül végezte és a szolgabiró megelégedett azzal, hogy az 
ítéletet neve aláírásával approbálja.

A múltban tehát találhatunk ugyan bizonyítékot arra, 
hogy voltak ügyek, melyek mindig collegialis elintézést nyertek, 
ezek közé azonban a szolgabiró elé utalt ügyeket sorozni nem 
lehet, hacsak föl nem tételezzük azt, hogy az idősebb jogászok, 
kik a szolgabirónak esküdttársával való eljárását átélték, ben
nünket ama eljárásnak imént jelzett ismertetésével tévútra 
vezetni akarnak. En amaz eljárásról edaigelé mindenkitől, akit 
megkérdeztem ezt az ismertetést kaptam.

Ha mindezekből a következtetést levonjuk t. teljes ülés, el 
kell ismernünk, hogy akár a megbízhatóság, akár az alaposság 
és tudományosság lebegjen is szemünk előtt, az egyes bírót a 
társas bíróval egyenlő színvonalra kell állítanunk. Ha már 
most e tekintetben különbséget egyes és társas bíróság között 
nem tehetünk, ha kétségtelen az, hogy az egyes bírói eljárás 
gyorsaságánál fogva a társas bírói eljárás fölött előnyben van, 
ha figyelembe veszszük, hogy a jó igazságszolgáltatás egyik első 
ismérve az, hogy gyors és olcsó legyen: nem fogadhatunk el 
rendszerül mást, mint az egyes bírói rendszert.
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Vegyük már most mindezekhez fontolóra azt is, hogy szá
mos ügy egyezségileg, számos a felek meg nem jelenése folytán 
nyer elintézést: vajon mire való ezekhez a tanács és ülés?s 
aztán ki nem tudja azt, hogy a társas bírósági eldöntés súly
pontja rendszerint az előadáson fekszik. Statisztikai adatokkal 
ugyan nem igazolhatnám, de tapasztalásból ki merem mondani, 
hogy az ügyeknek legalább 90 százaléka az előadó véleményé
nek elfogadása által döntetik el, ami nem jelent mást, mint azt, 
hogy a társas bíróság elé utalt ügyekben is majdnem mindig 
tényleg egy biró dönt, t. i. az előadó.

Ha a peres eljárás súlypontját az egyes bíróságokra fektet
tük s egyes biró által ellátandónak jeleztünk minden vagyon
jogi pert, mely bizonyos érték vagy összeg erejéig támasztatott, 
kérdés: miként nyerjenek a birtokperek elintézést? Szerény 
nézetem szerint ezek is minden aggodalom nélkül bízhatók az 
egyes bíróságokra. A peranyag és a bizonyítékok itt is teljesen 
azonosak a bizonyos meghatározott összeg iránt folytatott 
perekben előhozható bizonyítékokkal, az eljárási szabályok 
ugyanazok és a biró képesítése sem szenved változást, nincs 
tehát ok, mely a társas bírói eljárást indicálná. A birtokperek
nél mindazáltal a rendhagyó eljárás egy különös faját tartanám 
behozandónak. Természetesnek, helyesnek és jónak tartjuk, 
hogy például váltó-alapján az ellenfél meghallgatása nélkül 
fizetési meghagyás bocsáttassák ki, hogy közjegyzői okirat 
alapján végrehajtás intéztessék ; eszünk ágában sincs a bírósági 
és hatósági közokiratok végrehajthatósága fölött kételkedni : 
ellenben a közhitelességü telekkönyvekkel szemben tartózkodók 
vagyunk. Ha a közhitel-telekkönyv feljegyzései kétségkívül fen- 
állóknak és valóknak tekintendők mindaddig, míg nem törültet- 
tek s ha a telekkönyv közokirat: akkor meg kell adni neki azt a 
sanctiót, melylyel minden közokiratot törvényeink fölruháznak, 
t. i. a végrehajthatóság sanctióját:

Ez alapon tehát a telekkönyvi tulajdonos feljogosítandó 
lenne arra, hogy a telekkönyvi bejegyzések alapján ezen bejegy
zéseknek megfelelő bírósági rendelet kibocsátását kérelmezhesse; 
ezen rendeletben meghagyatnék alperesnek, hogy a birtokot 
vagy használatot a telekkönyvi feljegyzéseknek megfelelőleg 
felperesnek adja át, vagy pedig a bírói rendelet ellen kifogáso-
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k;it érvényesítsen s csak ha kifogásokat érvényesít, lenne helye 
contradictatorius eljárásnak, mert minek legyen akkor per, ha 
perre okvetlenül szükség nincs? Vagy nem anomalia-e az, hogy 
a jelzálogos hitelező, a zálogjoggal biztosított követelés érvé
nyesítése végett adósát előbb perrel köteles megtámadni? Hisz 
a zálog fogalmában fekszik, hogy a zálogjog tulajdonosa nem 
fizetés esetén magát a zálogtárgyból kielégítheti. A jelzálog fen- 
állása közokirattal, t. i. közhitelességü telekkönyvvel igazoltat
ván, bírói rendelet kibocsátásának lenne helye, melyben biróilag 
megengedtetnék a hitelezőnek, hogy magát a zálogtárgyból 
kielégíthesse, ha az adós bizonyos határidő alatt nem fizet, 
vagy pedig a bírósági rendelet ellen kifogásokat nem érvényesít. 
Ha a birtokperekre és az ingatlanokra vonatkozó telekkönyvi- 
le" feljegyzett jogokra nezvemás eljárást statuálunk, a köztelek
könyvek közokirati minőségét és közhitelességét tagadjuk meg.

Mint látjuk, az anyagi javakra vonatkozó perek minden 
faja czélszerüen és okszerűen utalható az egyes bíróságok elé.

Készségesen elismerem én, hogy a társas birói eldöntés a 
fölhozott érvek és okok daczára is mindig nagyobb megnyug
vást fog kelteni akkor, ha az egyes birói eljárásban a felek bár
melyike meg nem nyugodván, felebbezéssel élt. Ám járjon el 
collegium akkor, midőn az egyes biró eljárása ellen kifogás emel
tetett; vagyonjogi perekben mindaddig, míg ez az eset be nem 
állott, a collegium eljárása teljesen fölösleges munka és erőpazarlás.

Mindazáltal már az első fokon is társas biró által eldön
tendőnek tartok oly ügyeket, melyekben nem vagyonjogi kérdé
sekről, nem anyagi javakról, hanem az egyén erkölcsi javairól 
van szó.

így például társas biró elé sorolnám a házassági válópere
ket, a gyermekek törvényességének vagy törvénytelenségének 
kérdését, az apai hatalom korlátozására, kiskorúság-meghosz- 
szabbításra, gondnokság alá helyezésre s hitbizományokra 
vonatkozó kérdéseket és egyéb ide sorozható ügyeket. Nem 
azért, mintha az egyes biró eljárásnak pontosságában és ala
posságában kétkedném, hanem azért, hogy ezen ügyeknél a 
felek elhamarkodása elé akadály gördítessék. Vegyük bármelyi
két e kérdéseknek s látni fogjuk, hogy ezekben többről van 
szó, mint bármily magasra tehető anyagi vagyonról. Ezen kér-
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dések eldöntésétől sokszor gent rátiók jóléte, minden esetben az 
érdekelt felek egész életére kiható rendelkezés függ. Az egyes 
bírói gyors.eljárás gyakran elősegíthetné a feleknek talán meg
gondolatlanságból, talán könnyelműségből tett oly lépéseit, 
melyek rájuk elhárithatlan romlást hozhatnának. Ily esetekben 
velem az ügyeket már első fokon is társas bírói hatáskörbe utalni.

A szabály tehát következőleg állíttathatnék föl: Az egyes 
bíróságok hatásköre az anyagi, a társasbiróságoké az erkölcsi 
javak fölötti bíráskodásra terjedjen ki.

Az egyes és társas bírói katáskör közötti határvonal elvi 
alapon ekként okszerűen szabályoztathatnék в megszűnnék azon 
önkényszerü felosztás, mely ma a czélszerüség révén a hatáskört 
bizonyos összegtől vagy értéktől teszi függővé.

Megállapítván a bírói hatáskört, a bírósági szervezet kér
désének megoldása nehézségbe többé alig ütközik.

Az előadottak szerint első folyamodásulag az anyagi java
kat tárgyazó perekben egyes biró, az erkölcsi javakra vonat
kozó perekben a kir. törvényszék, mint társasbiróság járna el. 
Ugyanez látná el mint társas bíróság az egyes bíróságtól hozzá 
felebbezett ügyeket, melyek előtte eldöntés előtt a bizonyítékok 
teljes reproducálása mellett tárgyaltatnának.

A kir. ítélő tábla járna el mint felebbezési forum mindazon 
perekben, melyek első folyamodásulag társas bíróság elé utal- 
vák és gyakorolná a revisiót in jure az anyagi javakra vonatkozó 
összes perekben mint legfőbb itélőszék.

A kir. Curia elé tartoznék a revisio az erkölcsi javakra 
vonatkozó összes perekben. Az a kérdés merül már most fel, 
hogy a bírói hatáskör ilyetén szabályozása mellett szükséges-e 
a királyi táblát decentralizálni ?

Ha az első folyamodásu bíráskodást egyes bírák gyakorol
ják és a kir. törvényszékek felebbezési fórumokká válnak: akkor 
decentralisatio nélkül is, azonnal több mint 60 felsőfolya- 
modásu bíróságunk lesz s minthogy a vagyonjogi perekben a 
kir. tábla a legfelsőbb bírói hatóságot fogja gyakorolni, már 
az igazságszolgáltatás elvi egységének és egyöntetűségének 
biztosítása is megköveteli, hogy a decentralisatiónak ellene 
mondjunk.

Igaz, hogy a kir. tábla aránytalanul túlterheltetnék a kir.
15



16

Curiával szemben, mert míg amaz az összes vagyonjogi perek
legfelsőbb fóruma lenne, a kir. Curiához a polgári peres
ügyek közül vajmi kevés jutna. Ezen az aránytalanságon azon
ban szerény nézetem szerint akként lehetne segíteni, ha a bűn
vádi ügyekben a mostani fölös számú kettős revisio helyett 
csupán egy revisio hozatnék be, melyet a kir. Curia lenne
hivatva gyakorolni. Ekként a kir. tábla a polg. ügyek, a kir.
Curia pedig a bűnvádi ügyek legfelsőbb fórumává alakulna át.

Engedje meg ezek után a t. teljes-ülés, hogy a kérdésnek 
még egy kiváló fontosságú gyakorlati oldalát is megérintsem.

Az új bírói szervezet megalkotásánál mindenki a szóbeli 
eljárásra gondol s másféle megoldási módról hallani sem akar.

Am Íja az egyes és társas bírósági hatáskör mostani álla
potában hagyatik meg s az 500 írt értéket meghaladó ügyek és 
az összes birtokperek társas bíróságok elé utaltatnak: akkor 
nem kerülhetők el

1. az első folyamodásu törvényszékeknél a jelenlegi birói 
létszám tetemes felemelése,

2. a budapesti kir. Ítélő tábla decentralisatioja.
Az első folyamodásu társas bíróságoknál tetemesen szapo

rítani kell a birói létszámot, mert a szóbeli eljárás mellett nem 
lesz lehetséges óránkint 10—20 pert előadni, mint ma; hanem 
egy-egy tárgyalás fog majd órákat igénybe venni, mint ezt az 
esküdtszéki és bűnvádi szóbeli tárgyalásoknál ma is látjuk.

A kir. ítélőtáblát pedig decentralisálni s helyette 8—12 
kerületi táblát szervezni keilend, hogy a felebbezett ügyek 
szóbeli tárgyalására a felek minél közelebb találják a felsőbb 
fórumot.

A birói létszám tetemes felemelése és 8—12 kér. ítélőtábla 
szervezése pedig az igazságügyi budget figyelemre méltó föleme
lését vonná maga után.

Az igazságszolgáltatás követelményeit nem szabad ugyan 
az állam fiscális érdekei miatt elhanyagolni, de nagy kérdés; 
vajon eltüri-e az igazságügyi budget tetemes felemelését az 
állam általános pénzügyi helyzete akkor, midőn lépten-nyomon 
a gazdálkodást kell hangoztatnunk, mert viszonyaink bennün
ket erre kényszerítőig utalnak ?

Épen ezért t. teljes-ülés attól tartok, hogy a társas birósá-
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gokra fektetvén a súlyt már az első fokon, a szóbeliség behoza
tala és ezzel együtt a bírói szervezet állandósítása iránti óhaj 
még nagyon sokáig pium desiderium fog maradni, mert realizá
lásának útjában áll az állandó pénzügyi krisis.

Ha ellenben az egyes bírói rendszer fogadtatnék el alapul, 
akkor a reform útjában financiális akadály nincs, mert hisz az 
egyes bírósági rendszer életbeléptetése esetén egész mostani 
bírósági szervezetünk változatlanul maradna meg, csupán 
néhány törvényszék, és a marosvásárhelyi kir. tábla lenne fel
oszlatandó s ezek helyett az egyes bírák száma szaporítandó.

Szólanom kellene még főleg a házassági válóperekről, a 
telekkönyvi és hagyatéki ügyekről és a végrehajtási intézmény
ről, azonban már is sokáig vettem igénybe a t. teljes-ülés türel
mét s így ezekre vonatkozólag csupán annyit jegyzek meg, hogy 
e tekintetben a dr. Herczegh Mihály egyetemi tanár úr által 
előadott nézetek és az én álláspontom között elvi eltérés nincs. 
(Éljenzés ).

Elnök Csemegi Károly: Nagyon helyesen jegyezte meg a 
felolvasó úr, hogy a kérdésnek minden oldalról megvilágítása 
ennek a szempontnak a felfejtését is igényelte. Elemeit tette le 
a felolvasó úr egy, más államokban is különböző szempontokból 
tárgyalt kérdés, az egyes bírósági rendszer, megvitatásának. Én 
természetesen itt részletesen nem foglalkozhatom e kérdéssel. 
Annyit azonban hosszú gyakorlatom alapján s a jelenlegi ténye
zőkkel való összeköttetésemnél fogva is megnyugvással konsta
tálhatok, hogy e rendszer valószínűleg aktualitással jelenleg 
nem bir.

Érdekes és régi vita ez, mint méltóztatnak tudni. Már az 
aogol szervezet alapján, Európa többi részeire nézve is irány- 
adólag, a kimeríthetőség alaposságával tárgyalta Bentham, tár
gyalták mások is. írattak czáfolatok pro és contra. Az eredmény 
azt mutatja, hogy — Anglia kivételével — Európa egyik állama 
sem fogadta el az egyes-birósági rendszert. Ott, hol századokon 
át fejlődött a bírósági intézmény, hol a bíróságban a bírói szel
lem már meghonosodott és magas fokra juttatta a biró kikép
zését, a biró szellemét, lelkületét és irányát; a hol tehát a lehető 
legnagyobb megnyugvással lehetett volna az egyes-biróra bizni
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a pereket, valamennyi állam, szabad és nem szabad: mai napig 
mind refusirozta az egyes-birósági intézményt. És szabad legyen 
hamarjában épen Angliának legszabadelvübb és legkiválóbb, 
Anglia történetében halhatatlan emlékezetű Lord Broughamra 
hivatkoznom, ki mint a Privy Council tagja, mely bíróság tud
valevőleg társas-biróság, ezeket mondá egy munkájában: hét 
éve, hogy e legfelsőbb bíróság tagja, és soha, egyetlen.egyszer 
sem volt alkalma, hogy bírói székéből felállva, meg ne győző
dött volna, hogy az ügy, mely elintéztetett, nem intéztetett volna 
el oly jól, ha kizárólag ő maga lett volna a biró. És legyen sza
bad nekem hivatkoznom arra, hogy habár a legbehatóbban és 
a legvégsőig menő lelkiismeretességgel kutatom mint biró az 
ügyek állását: birótársaim közbeszólása nélkül, ha magam 
intézném el az ügyeket, számos esetben igazságtalan ítélet 
jönne létre.

Ami a költséget illeti, erre igen gyakran hivatkoztak, utóbbi 
időben többször, mint azelőtt; fájdalom, csaknem divattá lett, 
hogy mi magunk az igazságügy férfiai előállunk a költségek 
kérdésével, tápot nyújtva azoknak, kik ezen eszmét nem az 
igazságügy fejlődésére, hanem annak ártalmára ragadják meg. 
Szabad legyen jeleznem, hogy valószínűleg még ezen kérdés 
megvitatása folyamán alkalma fog nyílni a t. Jogászegyletnek 
egy oly értekezés meghallására is (Éljenzés), amely értekezésből 
minden kétséget kizárólag ki fog tűnni, hogy Magyarország 
bírói szervezetének helyes alapokra való visszavezetése által 
tömérdek oly költség kiméltethetik meg, mely most nem az 
igazságügy javítására és előmozdítására, hanem az igazságügy 
depravatiójára szolgál. Nekem szent hitem és meggyőződésem 
— tapasztalati adatokból beszélek —, hogy ha a bírósági szer
vezet egy helyes rendszerre vezettetik vissza, a kir. tábla decent- 
ralizatiója mellett is a mostani költségekkel szemben csak igen
igen csekély költség-emelés kívántatik, ha mindazon ügyek, 
melyek nem képezik bírói elintézés tárgyát, a bíróságtól elvo. 
natnak, és ha mindazon költségek, melyek most színleg a bírás
kodásra íordíttatnak, de tulajdonkép a biráskodás megrontását 
eredményezik, megkiméltetnek.

Hogy csak egyet említsek, csak a leghelytelenebb szerve
zetnek következménye lehet, hogy a legfelsőbb bíróság büntető
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tanácsában alig van egy ülés, a melyben egy-két, gyakran több 
ügy elő ne fordulna, hol két-három, sőt vannak esetek, midőn 
négy-öt végtárgyalás is eredménytelennek mutatko zot. Ez egy 
igen figyelemre méltó dolog. Ez mutatja, mily lábra jutott a mi 
bírósági szervezetünk, hogy a bírósági személyzet folytonos 
elfoglalása mellett mennyi erő fogyasztatik, mennyi ember 
idéztetik folytonosan, mennyi költség okoztatik és mennyi idő 
pazaroltatik eredménytelenül. Ha a szervezet helyes alapra lesz 
fektetve, ha egyátalában az ország komolyan fog gondolni az ő 
igazságügyére, ha egész nagyságában fel fogja tudni fogni, hogy 
mit tesz az, ha a bíróság elveszi az egyik embertől a vagyonát 
es odaadja a másiknak; hogy mit tesz az, hogy egy ember meg- 
fosztatik személyes szabadságától és becsületétől, holott az 
az ember talán ártatlan; hogy mit tesz az, ha a társadalom 
megfosztatik a garantiától, hogy az ártalmas ember ártalmat
lanná fog tétetni: ha mindezen kérdések méltányoltatni fognak 
es fontosságához mérten fog a szervezet létrejönni, meg fogjuk 
látni, hogy oly végtárgyalási jegyzőkönyvek nem fognak készít
tetni, melyeknek főtartalma a vádlottak és tanuk vallomásaira 
nézye a «detto», s végtárgyalás megsemmisítése nem lesz foly
ton szükséges. Már ebből is egy igen nagy megtakarítás hára
molnék az igazságügyre, és maga az igazságszolgáltatás is lénye
gesen javulna.

Engedelmet kérek, hogy szabadságot vettem magamnak 
hosszasabban szólni (H alljuk! H alljuk!) a tárgyhoz. Az egylet
ben határozatok nem hozatnak, es nem állhattam meg, hogy rá 
ne mutassak arra, hogy nem a mi hivatásunk a financiális kér
dések előtérbe tolása az igazságügyi szempontok rovására. Azt 
hiszem, hogy még a legnagyobb pénzügyi szükségben is érezni 
fogja Magyarország azon jótétemények nagyságát, melyeket egy 
jól rendezett igazságszolgáltatás nyújt, és még ha netalán költ
ségtöbbletre volna is szükség, érezni fogja az ország, hogy ez 
igen csekély mérvre olvad le a feladat fontosságával szemben.

Nem marad egyéb hátra, mint hogy a t. értekező urnák 
köszönetét mondjak az egylet nevében, hogy ide fáradott és 
ezen vitában részt vett. (Éljenzés.)
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«A közvagyonosság növekvése, a jogügyletek sokfélesége, az új 
szükségletek, melyek abból folynak, parancsolóbban mint valaha, köve
telik, hogy a jogszolgáltatás gyors, a birói határozatok végrehajtása 
azonnali legyen. Ez a jogélet, az ipar és kereskedelem forgalmának 
alapföltétele, melyet a köz- és magánérdekek súlyos károsítása nélkül, 
a törvényhozó nem mellőzhet.» (Bertin. Ordonnances.)



Az eljárás külsőségei: egy párisi référé-ülés képe, a rende
letek alakja.

A párisi igazságügyi palota nagy várótermébe vezetem 
önöket. . . .

Több más terem nyílik a «vesztett léptek» e csarnokába, 
miként történeti neve hangzik.

A magas renaissance-ajtók arany feliratai jelzik minden 
egyes terem rendeltetését. Ez ajtók egyikén e szót olvassuk : 
«Béférés».

Háromszor hetenkint nyílik az meg a közönségnek s akkor 
mozgalmas, pezsgő élet fejlődik tájékán.

Taláros avouék — könyvekkel és iratokkal tultömött bőr- 
tárczákkal, az úgynevezett serviette-ekkel hónuk alatt; mindkét 
nembeli izgatott jogkereső felek, — némelyek közülük, rokon
ságukkal és szomszédaikkal — végrehajtók, szakértők, tanuk, 
közjegyzők, békebirák és kiváncsi touristák vegyíiléke hemzseg 
ott s az érdeklettek gyorsan változó csoportokban, élénken vitat
koznak idejövetelük tárgyai fölött.

Néha a costume-es ügyvédek közül, a kik a tanácstermek
ben következendő sorukat várják, egy-egy megszakítja kimért 
sétáját s leereszkedően érdeklődik az egyik vagy a másik csoport 
társalgása iránt, mely őt nyomban arbiterré szeretné föl
avatni.

Sokszor nehéz bejutni a reférés-terembe a nagy sürgés-
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forgástól, minöhez hasonlót nálunk csak a tőzsde s a választási 
helyiségek élénkebb napjai mutatnak.

Végre besodortattuk magunkat s odabenn hasonló zsibaj 
környez bennünket. Csak ott, az emelvény vidékén, a mely 
emelvényen az elnök s a greffier helyet foglaltak, szűnik meg 
az éktelen tolongás s a nagyhangú beszéd.

Ott már rendet bir tartani a teremőr. A tárgyalási végre
hajtó (huissier audiencier) csoportosítja a feleket, ügyeik beik
tatása sorrendében s készen tartja az összetartozókat, ügyeik 
felhívására; néha a közönség közé vegyülve, magas hangon 
kiáltja egy-egy fél nevét s csakhamar jegyzékbe veszi elmara
dását vagy jelenlétét.

Az elnök előtt azalatt tárgyalnak. Feszült figyelemmel hall
gatja a felet, a ki épen beszél, majd közbeszól s felvilágosítja, 
hogy okoskodása nem helyes utón jár, majd türelemre inti az 
ellenfelet, a ki közbevágni készül s kit avouéje is csitít; s ha 
kérdést tesz hozzá az elnök, akkor megered annak is a nyelve 
s nehéz megállítani.

Végre a helyes vágányba jutottak.
Sokszor a fél még plaidiroz s az elnök már hirdeti rende

letét, melylyel a vitának egyelőre, sokszor örökre, vége szakad. 
Bármiként essék ki az ordonnance, mindenkor igazi tisztelettel, 
sokszor látható megnyugvással fogadja még a vesztes fél is, — 
annyira csendesítő a birájával folytatott eszmecsere. A követ
kező ügy felei már elfoglalták helyeiket s ez így folyik fürgén, 
zsinórbiztosan, fennakadások nélkül, délelőtt 11 órától, egészen 
3 óráig, sokszor 5 óráig este.

Duflot úr háztulajdonos a Bue de la Perle-ből, 240. sz. 
référésbe idézte szomszédját, Rénaud urat, mert ez félig 
leszakadt ereszét, melyből most az esővíz Duflot udvarába, 
még pedig hálószobájának ablakára csurog s mely ezt be
töréssel is fenyegeti, nem javíttatja. Alperes azzal véde
kezik, hogy rendes bádogosa van, a kivel évi pauschal- 
összegre szerződött a javítások tekintetéban s ez a bádogos 
most elutazott vidékre, hol nagy munkája van.

Látszik, hogy ez a panasz csak szymptómája a felek 
rossz szomszédi viszonyának. Az elnök mégis kiegyezteti 
őket. Alperes még ma megcsináltatja az ereszt, a bírói 
szakértő meg fog róla délután 6 órakor győződni s
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ha nem találná rendben, alperes költségére ő csináltat
hatná meg.

*
Lonelné czipésznő a Eue du Paon blanc-ból panasz

kodik, hogy boltján és lakásán Ducarouge úr, ki háziura, 
kitette a czédulát s pedig felmondva sincs a bolt. Hisz a 
negyed közepén nem is lehet felmondani. A sok nézőtől, 
a kit a czédula vonz, már vendégei czipőt sem próbálhat
nak s a szégyen a szomszédok előtt! Ducarouge úr azzal 
védekezik, hogy felperes a helyiseget szerződés-ellenesen 
használja, mert férje a lakásban hangszereket gyárt és 
próbál s nyugtalanítja a többi lakókat; ő csendes czipész- 
nek, nem hangszergyárosnak adta ki helyisegét, miért is 
joga van őket felmondás nélkül kitenni. Viszonkeresetet 
támaszt a helyiségkiürítésre.

«Mi, a szajnai tribunal elnöke . . .
tekintve, hogy Ducarouge úr beismeri, hogy fel nem 

mondott Lonelné asszonynak, hogy felmondás nélkül, 
önkényüleg, a bérleti helyiségre czédulát kitenni nem 
szabad: rendeljük, hogy a czédula Lonelné boltjárólés 
lakásáról további intézkedésig levétessék. Miután pedig 
Lonelné asszony tagadja, hogy Ducarouge urnák alapja 
volna, a bérleti szerződés felbontásának szorgalmazására, 
utasítjuk feleket, hogy holnapután délben, előttünk e tárgy
ban ismét megjelenjenek, a mikor Ducarouge úr tanúit 
magával hozhatja.» *

Picard úrnak az a panasza, hogy épülő házában az 
építőmester szerződésellenes téglát használ. Ki van kötve, 
hogy mészmentes legyen a tégla és Chamotte a kémények 
körül; a helyett, kivétel nélkül, a legrosszabb fajtából való 
téglát rakat s a figyelmeztetésre nem hajol. Tiltassék el 
az épülettől s felperes jogosíttassék fel, hogy más építő
mesterrel bontathassa le s folytathassa a munkát.

Az építőmester allegálja, hogy a műépítészek minden 
szerződésbe chablonszerűen beveszik a téglaminőség ilyen 
meghatározását, hogy azt senki sem veszi komolyan, hogy 
olyan téglát épít be, a minőt kaphat s hogy a szerződési 
egységárakból is látható, hogy különös minőség nem lehe
tett kikötve.

A felek még feleseknek. — Entendu! — «Kiküldjük 
Meinard építész-szakértőt a helyszínére s utasítjuk, hogy 
lehetőleg még a mai ülésben tegyen jelentést, a mikor a 
felek újból meg fognak jelenni.»

*
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Sellier úr référésbe idéztá Partin urat, ki adósa. Ez 
utóbbi sok hitelező által üldözve, elhagyja vagyonának 
kezelését. Házában a lakások üresen állanak, senki sem 
viseli gondját, már a házmester is elhagyta; a ház min
den javítás nélkül marad. Alperes nem jelent meg. Tanuk 
kikérdeztetnek.

«Mi, a szajnai tribunal elnöke . . .
tekintve, hogy Partin úr szabályszerű idéztetése da

czára meg nem jelent, hogy ennek folytán felperes külön
ben is valószínűvé tett előadása valónak veendő, mely 
szerint Partin úr, a ki többek adósa, zilált helyzetbe jutott 
s javait elhagyja;

tekintve, hogy hitelezői egyike, Sellier úr, zárgondnok 
kinevezését kéri a végből, hogy Partin úr javait kezelje ;

tekintve, hogy a Code 1961. §-ának a zárgondnok 
rendelése körüli intézkedései azt nem tiltják;

tekintve, hogy a perrendtartás 806. §-a a référésbirót, 
a sürgősség minden esetére, fentartó intézkedések megté
telére feljogosítja;

tekintve, hogy a fenforgó esetben sürgős, hogy a hite
lezők fedezetéül szolgáló vagyon elpusztulása megaka
dályozta ssék:

kinevezzük Didier urat Partin úr vagyonának, neve
zetesen Eue Ste Honoré 54. alatt fekvő házának zárgond
nokául s utasítjuk, hogy azt kezelje s a jövedelmeket bírói 
letétbe beszolgáltassa.

Elmarasztaljuk Partin urat a költségben.»
*

Lacombe úr előadja, hogy nagynénje, Lardan kis
asszony, ki nagyon vallásos volt, tegnap elhalálozott, 
ennek fivére, ki felvilágosodottságban tetszeleg, egyházi 
szertartás nélkül akarja eltemettetni. Kéri köteleztetni 
arra, hogy e részben az elhalálozott intentióihoz képest 
járjon el.

Lardan úr olograph végrendeletet mutat fel, a mely 
szerint ő a kizárólagos örökös s ez alapon állítja, bogy a 
temetés körül szabadon rendelkezhetik.

Az elnök kérdezi, be van-e balzsamozva a hulla? 
«nincs»; hát milyen koporsóban vau, légmentesben? «kö
zönségesben».

«Mi, a szajnai tribunal elnöke . . . .
tekintve, hogy az elhunyt Lardan kisasszony legköze

lebbi rokonai, a kifejlettek szerint, nincsenek egy érte
lemben az elhunyt eltemettetésének módja iránt;
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tekintve, hogy e kérdés megoldása, mint végleges 
intézkedés, a rendes birói hatóság elé tartozik:

érdemben a feleket a tribunal első tanácsának holnap 
délelőtt 11 órakor tartandó ülése elé utasítjuk;

miután azonban ideiglenes intézkedés sürgősen igé- 
nyeltetik, elrendeljük, hogy a hulla a Hőtel Dieu hallottas 
kamarájába átviendő s ott őrzendő, a míg a tribunal 
határozni fog.»

*
Merlin úr jelenti, hogy rendes szénszállítójának, Mon- 

tonnier úrnak, holnapután kellene félévi számláját kifizet
nie, de az általa felmutatott okiratokban Montonnier úr 
több hitelezője, a követelés kifizetése ellen óvást tett; 
kéri megengedését annak, hogy a Montonnier úrnak járó 
összeget holnapután a Caisse de consignations-ba, a letét
pénztárba fizethesse. Alperes tiltakozik, mert azok a 
követelések fenn nem állanak, végrehajtás megszüntetése 
van folyamatban valamennyire nézve . . .

«Mi, a szajnai tribunal elnöke . . .
tekintve, hogy a felmutatott óvásokkal szemben, 

Merlin úr nem fizethet Montonnier urnák az összeg koc
káztatása nélkül:

kimondjuk, hogy Merlin úr a 700 frankot, a melylyel 
Montonnier úrnak tartozik, holnapután a letét pénztárba 
fizetendi.» *

Duboys jelzálogos hitelező, référés-be idézte Blayn 
urat, a ki azt a házat és üres telket, a melyre Duboys 
urnák betáblázott követelése van, nyilvános árverésen 
megvette, de a Cahier des Charges-nak,az árverési feltételek
nek meg nem felelt, minek folytán új árverésnek lesz 
helye alperes veszélyére.

Ennek daczára Blayn úr a venni szándékozókat, a 
kiket felperes oda küld, nem ereszti be s nem engedi 
nekik, hogy a házat megtekintsék.

Blayn úr helytelenül magyarázgatja az árverési fel
tételeket.

«Mi, a szajnai tribunal elnöke . . .
tekintve, hogy Blayn úr 27,000 frankon megszerezte 

birói árverésen a Bue Tournon, 734. sz. a. fekvő házat 
és üres telket ;

tekintve, hogy Blayn úr nem fizette le a letét pénz
tárba az árverési feltételek szerint f. évi január 27-én ese
dékes vételárrészletet :

rendelj ük, hogy a tribunal greffier je kibocsássa Duboys

V
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úr részére az új árverés (folle enchére) kieszközlésere 
szükséges bizonyítványt;

miután pedig Blayn úr lehetetlenné teszi a kérdéses 
ingatlan látogatását: rendeljük, hogy Blayn úr meg fogja 
engedni a Bue Tournon 434. sz. ház és telek megtekin
tését, mindennap délután 2 órától 4 óráig;

az esetre, ha eleget tenni vonakodnék, kimondjuk, 
hogy Bonnet úr a kérdéses ingatlanba mint gondnok be
helyeztetik a végből, hogy annak a kijelölt órákban való 
megtekinthetését lehetővé tegye, szükség esetében a rend
őrség és karhatalom igénybevételével.

*
Coutereauné, válóasszony, eladósodott férjét idézte 

référés-be s kéri a birói pecsét alkalmaztatását a Bue Ma- 
tignon 2045. sz. házban levő közös lakásban található 
ingókra, különösen a tüzmentes pénztárra.

Igazolja, hogy hozományt hozott, hogy férje milyen 
számlákat kap. A férj játssza a felháborodottat.

Az elnök tapintatos szavakban békélteti a feleket. 
«Mi, a szajnai tribunal elnöke . . . 
tekintve, hogy Coutereauné asszony válópert indí

tott férje, Coutereau úr ellen, hogy a feleket kibékéltetni 
nem tudtuk, tekintve ezt és azt . . .

feljogosítjuk Coutereauné asszonyt, született Dufresne 
Emíliát, hogy az ingókat, értékpapírokat, ékszereket s a 
pénztárt, a melyek Coutereau házastársak közös lakásán, 
Bue Matignon 2045. sz. a. találtatnak, birói pecsét alá 
helyeztesse.»

így megy ez órákig. S a míg az elnök folytatja a tárgyalá
sokat, a szakértők, végrehajtók, zárgondnokok Párisban elszé- 
lednek s teljesítik az ordonance-okat. A távolság szerint, ha
marább vagy később, jelenteni, referálni jönnek, ha helye van 
(innen a référés elnevezés) s újra felveszik az elejtett tárgya
lást. Feltűnően sok egyezség jön létre ez eljárás folyamán, 
mely egyezség nyomban jegyzőkönyvbe vétetik. Sok az elállás is.

így érthető, hogy egy tárgyalási napon 30, némelyiken 120 
ügy is elintézést talál.

Sok órát töltöttem Párisban és Brüsselben e tárgyalásokon 
az elnökök oldalán, de a míg Párisban ritka az eset, hogy az 
elnök valami módon a feleken ne segítsen s csak a legvégső 
esetben utasítja az ügyet a tribunal elé, mely ily utasítás foly
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tán a référés hatóság szállományosa: addig Brüsselben a Kéférés- 
birák, különösen Ambroes elnök úr akadályoztatása esetében, 
lehetőleg áthárítják a törvényszékre az ügyeket.*

De azért Brüsselben is hatékony az intézmény s a référés- 
ülésről, a sok csalódás után, a melyet tanulmányi útam, a szó
beliség tekintetében oly bőven nyújtott, mindenkor üdítő és 
buzdító benyomást hoztam haza.

S önök uraim, e futólagosán ismertetett külsőségekből is 
láthatták, hogy az intézménynek czélszerűnek és népszerűnek 
kell lennie, hogy a jogélet mindennapi szükségleteit kell kielé
gítenie, ha minden formai kényszer nélkül, ily tömegesen veszik 
igénybe. De láthatták azt is, hogy a bírónak, a ki így meg
rohanva, el nem veszti lélekjelenlétét, ily biztonsággal és ily 
gyorsasággal, ily rövid idő alatt, oly sok ügygyei megbirkózik : 
hogy a reféres-birónak müveit juristának s éber eszű embernek 
kell lennie s valóban egyesítenie kell magában azokat a tulaj
donságokat, a melyeket már F kank Ignácz, mint a bíróban 
«mulhatlanul szükségeseket» felállított.**

Ez a hatáskör valódi tűzpróbája a jó bírónak, büszkesége 
és ambitiója a franczia elnököknek, kik magukat e nehéz s az 
egyént annyira elfoglaló feladatnak mégis örömmel alávetik, 
mert bámulatos, hogy mennyire fokozhatja az ember munka-

(

* Hogy e tapasztalásom nem véletlen eseten alapszik, mutatja az 
éles ellentét, mely e tekintetben a párisi s a brüsseli perrendtartási tör
vényjavaslatok között fennáll.

A párisi javaslat 135. lapján így indokolja azt a fő-újítást, a melyet 
a référés intézményen te tt: «A javaslat megengedi a référés-Urának, ha 
tapasztalásában vagy tájékozottságában teljesen nem bízik vagy a határo
zatnak nagyobb tekintélyt szerezni kivan, hogy az ügyet référés-ként az 
egész tribunal elé utálja. Tudjuk, hogy ez nem újítás, a melyet itt kimon
dunk, de jónak láttuk, hogy a Code e részben hallgatása után, e gyakor
latot világos törvény rendelkezés által felbátorítsuk.#

A brüsseli javaslat pedig, a 190. lapon kategorice kimondja: «Л tör
vényszék elé utalás référés-ként, nincs többé megengedve. Túlkenyebnes kise
gítője ez az elnöknek, a ki a felelősségtől irtózik.»

** F k a n k  I g n á c z . Közigazság törvénye, II. kötet. 382. §. «A bíró 
jelességérül és eljárásárul.» Hogy a biró a magas hivatásának illő mér
tékben megfelelhessen, személyes érdem, főképen igazságszeretete, beható 
ész, nyugodt b z ív , józan Ítélet, a mellett széles és mély tudomány, de j ó  

név is, és díszes állásához illő fedhetlen erkölcs mulhatlanul szükséges.»
■29



10

kedvét és munkaképességét az, ha az élettel közvetlen érintke
zésben, esetről-esetre szemlélheti azt a jót, a mit művel, azt a 
hasznot, a mit a társadalomnak hajt. Valóban a jogszolgálta
tásnak lehet szebb feladata is, mint a miénknek, a hol csak az 
úgynevezett «veszett fejszének a nyelét» s ezt is csak késedel
mesen mentegetjük s az elnöknek lehet szebb feladata is, mint 
a számstatisztika fölötti tűnődés. A francia elnök önmaga leg- 
hathatósabban irtja a pereket azzal, hogy azok elejét veszi, hogy 
a törvényszék ügymenetét attól a sok időtrabló salaktól meg
tisztítja, mely nálunk a társas bn-óságokat elhalmozza. Ezt ered
ményezi a ré férés a code de procédure területén, a hol viszont 
az az elnök, a ki e hatalom gyakoilásáról lemondana s azt 
helyettesre áthárítaná, szánalmas szerepet játszanék környeze
tében.*

Mennyire sajnáltam, hogy törvényhozóinkat, bitóinkat, 
ügyvédeinket nem varázsolhattam oda közönségnek; mert nem 
volt kétségem az iránt, hogy úgy mint szerény magam, párhu
zamot vontak volna, e jogszolgáltatás és a mi sántikáló justitiánk 
között s meggyőződtek volna arról, hogy ez intézmény, milyen 
vívmány volna számunkra, szóbeliségünk legalkalmasabb elő
készítője s — ha meg van, — biztosítéka в hogy sem elméleti, 
sem gyakorlati akadály nem forog fenn minálunk meghonosí
tása ellen.

De hát az nem volt lehetséges, hogy önöket oda vará
zsoljam.

Sikerülne legalább az, hogy mai előadásom, ez intézmény
nek némi képét adná, mely tájékozásukra szolgálhasson !

* Traité de Procédure. Par Garsonnet. Paris 1882. I. kötet 26. §. 
*Az elnökök becsületbeli kötelességüknek tartják, hogy a reájuk Inzott teen
dőket személyesen teljesítsek.к Es L erminier, az egyes bíró rendszerének 
nagy pártfogója, így nyilatkozik a référés-ről: «Néhány hónapot nem 
lehet töltenünk avoué irodájában, a nélkül, hogy a référés-ügyek gya
koriságát és fontosságát fel ne ismemők. Bírójuktól gyors és biztos fel
fogást, a jog szabatos ismeretét, mindenkor jelen emlékező tehetséget és leleme- 
nyességet tételeznek fel, mely azonnal helyes megoldást, rövid és világos fogal
mazást nyújt. E  hatáskör határozó próbája a bírónak. Egyedül, önmagára 
hagyatva, körülvéve a palais gyakorlati emberei által, abban a kényszer
helyzetből, hogy azonnal határozzon s indokoljon: alkalmas voltának adja 
bizonyítványát s Ítélet tárgya önmaga, mialatt ítélne.»
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A franczia intézmény története. A normandiai «haro». 
A Chátelet, mint a référés bölcsője. A királyi rendeletek 
kedveznek fejlődésének. Az 1806. évi reform. Debelleyme.

A Normandiában, melynek jogszolgáltatási önállósága volt, 
hosszú időkön át az a szokás állott fenn, hogy az, a ki jogsérel
met szenvedett vagy azt hitte, hogy ilyennek kitéve van, tanuk 
előtt «haro»-t kiáltott ellenfelére. Normandia első herczege, az 
igazságszeretetéről híres Kaoul nevének népies elferdítéséből 
ered e szó, melynek az az okvetlen hatása volt, hogy az így 
apostrofált, a kiáltót nyomban a bíró elé követte, hol az ügy 
azonnal, ideiglenes elintézését nyerte. Ha az nyomban tisztába 
hozható nem volt, annak a ki idézett, óvadékot kellett szolgál
tatni, hogy el nem ejti követelését, a másiknak pedig, hogy annak 
helyt áll. Birtokháborításoknál volt gyakori; de közhatósági 
közegek túlkapásai ellen is használt.

1539-ig általános volt Francziaországban az in jus vocatió- 
nak az a neme, mely a «quid in jus vocas?» kérdésre, feleletet 
csak abban ád, «illud apud praetorem dicam».

Csak az említett évben következett az exploit libellé beho
zatala a rendes eljárásra nézve.

Arra a normandiai szokásjogi intézményre szeretik a fran
czia irók a référés történetét visszavezetni, melyet érdekes nép
mesék és mondák kisérnek, a gyengéknek a hatalmasok elleni 
jogvédelméről.

Bizonyos, hogy ez intézmény ősrégi. Hisz bölcsője : a párisi 
Chátelet,* mely a franczia állam szervezkedését megelőző idők-

I I .

* A Cliátelet (Castellum) eredetileg a Gallusoknak Julius Caesar 
által történt meghódítása után, a rómaiak által, Lutetia megvédésére 
épült erődítvény volt s két vérszem építményből á llo tt: a nagy és a 
kis Chátelet-ből. A jogszolgáltatást a nagyobbikban gyakorolták. A ter
mek egyike sokáig viselte «Caesar szobája» nevét. Több római császár
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ben már bizonyos államhatalmi functiók s az azokat gyakorló 
prevőt, a római prtfefectui utódának székhelye volt.*

A prevőt hatásköréből fejlődött lassankint bizonyos polgári 
és büntető bíráskodás, hiteles-hely-íorma hatóság, közigazgatás 
és rendészet s e teendők összege, intézményként, csakhamar 
arról a várpalotáról, a melyben székelt, a Chátelet nevét nyerte.

Szent Lajos alig érte el nagykorúságát, máris önmaga szá
mára foglalta le a prevőté-tisztséget, melyet egykor Capet Hugó 
betöltött s a prevőt teendőit, a király nevében, egy gardien de 
la prevóté látta el, kinek később a lieutenant civil s a lieutenant 
criminel segédkeztek.

A Cháteletben hozott ítéletek s az okiratok, a melyeket 
hatósága területén a közjegyzők felvettek, királyi pecsét alatt 
adattak ki. Innen van, hogy a perlekedések mind, a melyek ez 
okiratok végrehajtásából felmerültek, a Chátelet hatóságához 
tartoztak. A pecsét birája lett illetékessé, ha a közvégrendelet 
foganatosításáról volt szó s a Chátelet jogszolgáltatása, mint

ott szállott. 1487-ben VIII. Károly elrendelte nagyobbítását «a párisi 
Chasteletnek, mely a királyság nagy törvényszékeinek egyike».

Az épület a jelenlegi igazságügyi palota átellenáben állott, a 
Szajna jobb partján, azon a téren, a melyen jelenleg a Tliéatre du 
Chátelet s a Théatre Lyrique állanak s főkapuja a palais felé nézett, 
úgy, hogy a jelenlegi Pont au Change irányában eshetett. A Chátelet 
1802-ben lett lebontva.

V. ö. Le Chátelet de Paris — par Charles Leniaze. Paris 1863.
** Aurelian császár alatt Lutetia első tisztviselője a praefectus 

urbis volt s e czímet még 588-ban Chilperic, sőt 663-ban Klothár alatt 
viselte. E  tiszt oly tekintélyű volt, hogy 987-ben Capet Hugó csak a 
trónért adta fel. A prevőt jogszolgáltatási hatáskörét VI. Lajos Charte-ja 
erősíti meg, mely a prevőt-ra bízza, hogy Páris polgárait magánjogi 
követeléseikben támogassa. ítéletei így kezdődtek : Le prevőt de Paris 
a d i t : Nous ordonnons . . . .  X II. Lajos 1498-tól megkívánta, hogy a 
prevőt juris utriusque doctor legyen és hogy elmozdíthatlan tanácso
sai a legkiválóbb jogtudósok sorából válogattassanak. VIII. Károly 
1495-ben kelt edictumában szabályozta a prevőt és hivatalainak hivatalos 
óráit, a melyek kezdetét reggeli 7 órára teszi. A plaidirozások 9 órakor 
vették kezdetüket. E rendelet a szüneteket is szabályozza. A lits de 
justice-ben a Prevőt a király lábainál ült a trón lépcsőjén.

Újabb időben a prevőt mindinkább dignitáriussá lett.
V. ö. Le Chátelet de Paris — par Charles Lemaze. Paris 1863.
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rendes királyi törvénykezés (hogy Ternaux szavaival éljek) nagy 
és dicső helyet foglalt el még a Partement mellett is, mintegy 
ennek árnyékában. (Charles Lemaze, a Chátelet történetírója 
szerint:) «Feladata volt, fentartani a biztonságot a fővárosban, 
ítélni számos jogvitában; a nép izgalmait féken tartani, rend
szabályozni a testületeket s iparczéheket, ellenőrizni a súlyokat 
és mértékeket, a kereskedés hamisságait meghiúsítani, védeni 
a kiskorúakat s a nőket; a kiváltságaikra féltékeny hatóságok 
között, az egyensúlyt fentartani, az egyetem és polgárainak 
jogai fölött őrködni.» Biráinak számát 56-ra vitte fel.

A jogviták elintézése körül e hatóság által követett szabá
lyok, a «Style du Chátelet» tekintetében, a királyi rendeletek 
szolgáltak zsinórmértékül, melyek Szent Lajos 1270-ki Etablisse- 
ments-jai után időszakonkint következtek, a nélkül, hogy ahoz 
képest jelentékeny haladásokat jeleznének, míg végre az Ordon
nance de Moulins 1566. februárban kiadva, Pasquier szerint, 
mindent meghaladott, a mit addig Francziaországban láttak.

A bennünket közelebbről érdeklő jogszolgáltatási ágban 
követett alaki és anyagi elvek tekintetében, a XVII. századig 
gyérek az adatok. Az 1667. évi ordonnance codifikálta a Style 
du Chätelet-t s kiegészítését találta az 1673. évi ordonanceban. 
Szabályai között sokat találunk, a mely a mai Béférés tárgyait 
felöleli. Nagyobb fényt azonban, csak XIV. Lajosnak 1685. évi 
január 22-én kelt rendelete nyújt e részben, mely tovább egy 
századnál, az 1806. évi Code de procédure-ig, a référés-eljárás 
tételes jogforrása volt.

E rendelet 52 czikkből áll. Ebből öt a référés-ügyekre 
vonatkozik és szabad fordításban, következő tartalommal bir :

Az 5. czikk: «A lieutenant civil minden kérvényre felelni 
tartozik, melyet polgári ügyben elé terjesztenek s a mely nem 
rendes tárgyalásra való kiosztás tárgya; az idézések pedig, a 
melyek ilyen kérvényre kibocsátott rendeletéi folytán történnek, 
csakis valamely tárgyalási napra (audience) eszközölhetők, az 
ügyek különböző minősége szerint, hacsak a következő czikkben 
érintett esetek valamelyike fenn nem forog.

6. czikk. Midőn adóssági fogsággal sújtott egyének, több 
egymásután következő ünnep vagy törvénykezési szünnapok 
előestéjén letartóztatott kereskedők és ügynökök szabadságá-
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ról, — letartóztatott fuvarosok áruiról vagy más, elszállításra 
kész és zár alá vett, de elromolható áruczikkekről van szó, 
melyeknek zár alól való feloldását kérik; midőn idegenen 
(forain: a nem-párisi, bár franczia, az akkori értelemben) ven
déglősök keresik az élelmezés, vagy iparosok, szolgáltatott ruha- 
neműek vagy más szükségleti czikkek árát; midőn letétek, 
zálogok, okiratok vagy egyéb eltévedt dolgok visszaköveteltet- 
nek: mindez esetekben a polgári helytartó — ha helyét látja 
s az igazság érdekében szükségesnek találja — elrendelheti, 
hogy a felek ugyanaz napon, saját lakásán meghallgattatásuk 
végett megjelenjenek, a végből, hogy ideiglenesen olyan intéz
kedést tehessen, a minőt helyesnek találni fog.» (A szünetnapo
kon a Chátelet zárva volt.)

A 7. czikk a sürgős ügyeknek azt a kategóriáját sorolja 
föl, a melyre nézve a polgári helytartó, a törvényes határidők 
megrövidítését elrendelheti s a melyeket a rendes tárgyalási 
ügyek közül, soronkívüliekként kiemelhet.

9. czikk. «Ha bírói pecsét alkalmazása vagy levétele s lel
tárak felvétele körül, a felek között viták merülnek fel, a közbe
járó biztosok, közjegyzők s ügyészek — ha a felek úgy kívánják, 
a polgári helytartó lakásán megjelenhetnek, s ő intézkedni fog, 
a miként jónak találandja, minden őt illethető költség nélkül, 
még ha a hely színén is járt volna el.»

13. czikk. «А polgári helytartó, vagy távollétében helyettese, 
minden szerdán és szombaton polgári ülést tartand, hogy azokat 
az ügyeket elintézze, a melyekben helyiségek kiürítéséről, bér
leti összegek fizetéséről, ingókra eszközlendö végrehajtásokról, 
épületek helyreállításáról, fizetések, tiszteletdíjak és szolgabérek 
folyóvá tételéről, életjáradékokról, tartásról, élelmezésről, ház
tartási czikkek adásvevéséről, munkások és iparosok díjazásáról 
és szolgáltatásairól, vitelbérekről, lovak adásvevéséről, bérlé
séről, élelmezéséről, idegen kereskedők s hasonlók által eladott 
árukról s m in d a m a  sü rgős és ide ig len es te rm észe tű  
ü g y e k rő l va n  szó, a m e lyek n ek  e b író sá g  elé v ite le  
szokásos . »

A rendeletnek ez utóbbi mondata eléggé bizonyítja, hogy 
csak korábbi gyakorlatot szentesített és rendezett s nem akart 
újat megállapítani.
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Tény, hogy a keret, a melyet e rendelet casuistikája, a 
régóta népszerű intézménynek adott, nem volt elég tág arra, hogy 
a rohamosan fejlődő culturával lépést tartani akaró jogszolgál
tatás igényeinek megfeleljen. A jogélet, egy század folyamán 
bőven igénybe vette a rendelet kiemelt elvi zármondatában 
foglalt engedélyt s nagy mérvekben kiterjesztette a Eéférés-k 
hatáskörét.

Tanúskodik erről az a 333 irat-köteg, mely az állami 
levéltárban őriztetik, s a référés-jogszolgáltatásnak menetét 
1681-től 1790 ig feltünteti. Réíérés-jegyzőkönyvek, a Chátelet 
lieutenant civiljének ordonnance-ai, csatolmányok, fogalmaz
ványok, elmaradási s kérvényi határozatok találhatók e csoma
gokban, melyekből a référés múlt századbeli teljes képe recon- 
struálhaíó. Tanúskodik arról Pigeau két folians-kötetböl álló 
múlt századbeli munkája.*

A nagy forradalom elsöpörte a Chátelet hatóságát, de a 
Référés üdvös intézménye élénk emlékezetében maradt azoknak 
a szakembereknek, kik a kedélyek lecsillapulta s a rend helyre
állta után, Francziaország nagy Iustiniánjának vezérlete alap, 
serényen hozzáláttak a codiíicálás művéhez, mely rövid idő 
alatt a romokból, a jog minden terén, nagyszabású alkotásokat 
teremtett elő.

Valóban, hol van Európában perrendtartás, mely nem
zetét annyira s oly sokáig kielégítette, melyet más nemzetek 
annyira recipiáltak, utánoztak s tanulmányoztak volna, mint a 
Code de procédure ?!

Gondolják meg uraim, hogy a német új perrendtartást, 
mely még csak hat éve, hogy alkalmazásban van, melyet száza
dunk legjelesebb jogtudósai évtizedeken át előkészítettek, nagy 
apparátussal és gonddal szerkesztettek; mely egy óriási iroda
lom szülötte: ma már minden oldalról megtámadják és rosz- 
szalják s a gyakorlat emberei szerencsétlen experimentumkent 
kárhoztatják.

S mit tesznek a francziák s a belgák s a Code de procé- 
dure-t recipiált egyéb nemzetek ? A párisi révision s a brüsseli

* La procédure civile du Chátelet de Paris etc. Par M. Pigeau. 
Paris. I. 1787. II. 1789.
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projet, valamint az olasz javaslat: mind, csak csekély változta
tásokat javasolnak e törvénykönyvön.

Lényegében ott áll sziklaerősen, a század különben kímélet
len kritikájának hullámai között: Monumentum sere perennius....

Mily szerencséje egy nemzetnek, ha jogi intézményeiben 
ily állandóságnak örvendhet!

De térjünk vissza tárgyunk kis körébe ! Mily állást foglalt 
az 1806. évi reform a référés-intézménynyel szemben? Fentar- 
totta a z t! A lieutenant civil teendőit részben a békebiró, nagy 
részben a törvényszéki elnök örökölte s a törvényhozás azt a 
jótéteményt, a mely a múltban csak Páris kiváltsága volt, ki
terjesztette az egész országra. Eltértek a casuisztikától, melyben 
az 1685. évi rendelet mozgott és szerzői a référés elvi szabályo
zására határozták el magukat «Le discernement et la probité 
du président ou du juge délégué feront le reste» — mondja 
Eéal, az illető fejezet szerzője. «Mi elveket állapítunk meg — 
úgymond — az elnök vagy az őt helyettesítő biró itélőtehet- 
ségére és jellemére bízzuk a többit. Vajha — így folytatja más 
helyen — az elnökök mindenkor át lennének hatva mindannak 
a jónak a tudatától, a mit ez úton gyakorolhatnak, midőn házu
kat, igazságos ítéletekkel, a kiengesztelés és békesség templo
mává avatják föl. Vajha utánozni tudnák, fel tudnák elevení
teni személyeikben, e magasztos és családapai tevékenység 
gyakorlásával, azokat a nagyhírű bírákat, a Dargouge-okat, a 
Dufour-okat, a D’Alleray-ket, kik minden estén környezve ifjú 
jogtudósoktól, kik tehetségét termékenyítették, kik buzgóságát 
útba igazították: házukban hozott ideiglenes Ítéleteikkel, több 
pernek vették elejét, mint a mennyit, a nappal tartott törvény- 
széki üléseken, végleges Ítéletekkel elintéztek.»

S mintha csak jóslatot mondott volna, csakhamar elnöke 
támadt a szajnai tribunalnak, a ki a Eéal által felállított pél
dákat nemcsak elérte, de messze túlszárnyalta; a référés-eljá- 
rást, addig nem gyanított jelentőségre emelte, és emésztő hiva
talos elfoglaltsága közepette, e szaknak azóta nagyra nőtt 
irodalmát olyan munkával gazdagította, mely tudományos abso
lut becse és gyakorlati értéke által, a référés-birák bibliájává 
lett s a legjelesebb újkori commentárok által sem szoríttatha- 
tott háttérbe.
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Ez az elnök: D ebelleyme. 1829-től 1856-ig állott a párisi 
törvényszék élén. Nagy szervező és administrativ tehetséggel, 
kiváló emberismeretet párosított, melyet, mint a párisi rendőrség 
főnöke szerzett (az európai fővárosok számos rendőri intézményei, 
mint a londoni policemen, az ő találmányait s érdemét képezik) 
köztiszteletet biztosító jelleme és széles jogi ismeretei, valamint 
nagy leleményessége a jogi kérdések megoldásában s a jogi 
formák felhasználásában, még ma sem feledtettek el s alig 
van ember, a*ki mint biró oly hosszú életű emléket hagyott 
volna hátra. Nehezen állok ellent magam is annak, hogy rész
letesebb jellemzésébe ne bocsátkozzam. Nincs franczia perrend
tartási iró, a legújabb Garsonnet-ig,1 a ki Debelleyme-ről pan- 
egyrikus megemlékezést ne vett volna fel művébe; ki tekin
télyére ne támaszkodnék az egyik vagy a másik kérdésnél, és 
nincs életrevaló franczia elnök, a ki Debelleyme nyomdokaiba 
lépni ne óhajtana.

Művéhez 1 2 mindenkinek vissza-visszatérnie kell, a kinek e 
szakban kételyei vannak, a melyeket eloszlatni, — controver- 
siái, a melyeket eldönteni kell, vagy a ki egy megoldhatlannak 
látszó esetben, gyakorlati expedienst keres.3

1 Garsonnet. Traité. XXVI. §.: «Debelleyme és mások a référé- 
jogszolgáltatás gyakorlásában eltörölhetetlen emléket hagytak magok 
után.»

2 Ordonnances sur requetes et sur référés, selon la jurisprudence 
du tribunal de premiére instance du departement de la Seine, par 
M. D ebelleyme. Il-ed. Paris 1844.

8 «А référés-к rendszere D ebelleyme személyes műve. Kittinő
tulajdonságainak diadala e z ............... Idő- és költség-megtakarítás,
gyors elintézés, biztos jogszolgáltatás, elérhető mindenki számára és 
bámulatosan alkalmazva a párisiak szokásaihoz, kik fürgeségét vissza
tükrözi. Ez volt a czél, melyet Debelleyme maga elé tűzött s el is ért. 
Csoda s öröm volt őt lá tn i; mindenkor készen, mindenkor éber szel
lemmel teljesítette a felé forduló várakozást; nagy megerőltetés nélkül 
vetvén magát alá a nehéz feladatnak, melyet mindenkor önmagának 
fentartott.» . . .  Bazot. Ordonnances. 178. lap.
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Az elnöki hatáskör kérvényi ügyekben. Juridiction gra-
cieuse. Ordonnances sur requéte. Esetei és eljárás.

A Référés az elnöki jogszolgáltatásnak egyik ágát képezi 
csak,* azt az ágát, a mely contradictorius, vagy az egyik fél 
elmaradása folytán, annak vélelmezett tárgyalás és Ítélethoza
talban á l l : a tulajdonképi Ordonnances sur référés. Kiegészíti 
azt, az elnöki jogszolgáltatás másik, hasonló fontosságú ága: 
a határozathozatal egyoldalú kérvények alapján, «Ordonnan
ces» vagy az újabb iskola szerint «autorisations sur requéte».

Mindkettő abban egyez meg, hogy feltételét és alapját a 
periculum in mora, jellegét az ideiglenesség képezi, hogy a 
határozat mindkettőben orvoslattól függetlenül végrehajtható,

* Traité tliéorique et pratique de Procédure. Par E. Gabsonnet, 
Professeur á la faculté de droit de Paris. I. 1882. II. 1885. Paris. 
L. Larose et Forcel. Paris Eue Soufflot 22. E szerző munkája XXYI. 
§-ában fejtegeti a törvényszéki elnök teendőit. «Nemcsak azokat a jogo
kat gyakorolja — úgymond — a melyek minden bírói testület vezeté
sével járnak, m int az elnöklés, a testület összehívása és képviselése, 
a szolgálat minden ágának igazgatása és ellenőrzése; a tárgyalások 
vezetése és fegyelme: de a melyet a törvény még ezenkívül is reá
ruházott, gyakorolja azt a hatalmat is, mely abban áll, 1. hogy a hozzá 
intézett kérvényeket elintézi (Code civil 1007. és 1008. Code de procédure 
civile 72, 319, 558, 782, 819, 822, 827, 841, 843, 845, 854, 855,865, 909, 
946, 986. és 1021. Décr. 1807. febr. 16. 173. czikk. D. 1808. márcz. 30. 
54. ez. D. 1810. julius 19. 4. ez. D. J 811. jun. 18. 140. ez. 1838. junius 
30. törv. 31. ez. 1844. jul, 5. törv. 47. ez. D. 1852. febr. 28. 29. ez.)
2. Hitelesíti a családi állapotra vonatkozó kimutatásokat és a törvény
szék körén kívül használandó, közjegyzői okiratokat. (C. civ. 45. ez. 
L. vent. 25. XI. év 28. ez.) 3. Kiosztja a tanácsok között az ügyeket. 
(D. 1808. III. 30,; 59. és 63. ez .: D. 1872. novemb. 10. 1. ez.) 4. A réjére- 
tárgyalásokat tartja. (Code de pr. civ. 807. §.) E z az az igazságszolgál
tatás, a melyet az elnök a legkülönfélébb körülmények tekinteteből gyakorol 
es a mely az elnököt naponta a legkényesebb kérdések elé állítja, a melye
ket a családi viszonyok s az anyagi érdekek csak felvethetnek. S  ezek a 
teendők az elnök működésének kiváló jelentőséget és fontosságot kölcsönöz-

I I I .
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hogy a főügyben a perrend általános szabályai szerint hozandó 
határozatra befolyással nincs, az érdemet nem érintheti, annak 
nem príeiudikálhat: rés iudicatát nem képezhet.

Az elnökre s minden bíróra nézve kétségtelenül a leg
kényelmesebb állapot az volna, ha csakis contradictorius fel
világosítás, csakis az ellentétes érdekeket teljesen kifejtő kép
viselet meghallgatása után, kellene határozatát meghoznia.

De ilyen szabály nem elégítené ki a fejlett jogélet szükség
leteit; mert vannak — és számosak — az esetek, a melyekben 
az egyes fél egyoldalú kérvényére sürgősen megkívántatik az 
intézkedés.

Egyrészt olyanok az ilyen esetek, hogy a kérvényező fél
nek voltakép ellenfele ninos is ; ide tartoznak a jurisdictio volun
taria számos példái.

Másrészt olyanok az ilyen eseték, a melyekben az ellenfél pil
lanatnyilag még ismeretlen s nem lehet várni kinyomozásáig.

Végre vannak oly esetek, melyekben a jogellenes károsítás 
■épen csak az ellenfél meglepetése által hiúsítható meg, melyek
ben a jogosított, a jóhiszemű kérvényező kijátszásának veszélye 
imminens, miként a biztosítások, a letiltások s a zárlatok vál
tozó eseteiben.*

Nem parancsoló érdeke-e egy rendezett társadalomnak,

nele. Nagy városokban, különösen Párisban, a hol réferés-k a leggyakoríab- 
bak, nincs bírói állás, mely magasztosabb ás nehezebb volna. 5. Maga elé 
idézi a váló házasfeleket, a békéltetési kísérlet megtétele czéljából. 
6. Az apa kérelmére elrendelheti a «fel nem szabadított» kiskorú letar
tóztatását. (C. civ. 376. és 377.) 7. Fegyelmi hatóságot gyakorol, mely 
abban áll, hogy a törvényszék tagjait meginti oly esetekben, a melyek 
állásuk tekintélyét koczkáztatják. (1810. ápr. 20. i. tv. 49. §.)

* B ellot (a genfi perrendtartás indokolásában) Exposé des Motifs 
du Titre II. Des mesures provisioneiles. «Az igazságszolgáltatás igénybe
vétele sok esetben tárgytalanná válnék, ha az ellenfél ellen, — még 
mielőtt értesítve vagy meghallgatva lett volna, — oly intézkedéseket 
nem lehetne kieszközölni, a melyek biztosítanak bennünket arról, hogy 
a pert nem hiába fogjuk megnyerni» . . . .  Némely példát hoz fel s így 
folytatja: «Mindeme és sok más hasonló esetben — idézést, eljárást, 
hosszas bizonyítást követelni, annyit tenne, m int a kijátszás bűntársává 
lenni. Ideiglenes intézkedésekre van akkor szükség, a melyek a kiját
szást kijátszszák és a kötelezettségek csorbíttatlan teljesítését biztosítják».
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hogy ilyen esetekre nézve megóvó, fentartó bírói intézkedést 
tegyen lehetővé, mely közbevág, még mielőtt az ellenfél meg
tudta vagy csak gyanítaná is, hogy bírói segély lett felhíva.

E hatáskört, mely magis imperii quam jurisdictionis, a 
íranczia jogrendszer az elnöknek adta meg s némely szerző azt 
a «juridiction gracieuse», más szerző a «jmidiction discretion- 
naire». névvel látta el.*

A tételes jogszabályok, melyek alapját képezik, a Code de 
procédure-ben, de még a Code civil-ben is, elszórva fordulnak 
elő. Főalapja az idézett perrendtartás 606. §-a, mely így kez
dődik: «Igazságszolgáltatás megtagadását (deni de justice) 
képezi, ha biró valamely kérvényre nem felel». Kiegészíti e 
§-t a Lois Usuelles gyűjteményébe felvett 1808. évi márcz. 30-i 
rendelet 54. §-a, melynek tartalma az, «hogy minden kérvényt, 
mely sürgős intézkedést szorgalmaz (s a rendelet ennek számos 
esetét idézi), az elnök elé kell terjeszteni, a ki azokra ordonnance 
által felelni fog».

Az eljárás a legegyszerűbb: A kérvényt, melynek a fél 
saját érdekében is, rövidnek, világosnak s lehetőleg okmányolt- 
nak kell lennie, elviszik az elnöknek a hivatalba, rendkívüli 
sürgősség esetében, a hivatalos időn kívül, magánlakába s az. 
vagy helyt ád a kérvénynek, részben vagy egészben, feltétlenül 
vagy feltételesen, vagy megtagadja teljesítését. A hivatalban 
greffiervel, otthon greffier nélkül, rávezeti a kérvényre ordon- 
nance-át s a fél siet vele a végrehajtóhoz, s ha a távolságok 
engedik, egy óra alatt már foganatja is van. A kérvényt avoué 
szerkeszti vagy legalább ellenjegyzi, mert a kérvényező személy- 
azonosságára nézve garantia kell.

Az ordonnances sur requéte folytán felmerülhető sérelmek 
orvoslása tekintetében a Code nem intézkedvén: az idők folya
mán különféle rendszerek érvényesültek, melyek közül néme
lyik majd döntvényi megerősítést nyert, majd ellenkező dönt
vény által ismét lerontatott.

A jelenleg uralkodó főelvek a következők :
1. Ha az elnök ordonnance a által hatáskörét túllépte

* Ordonnances snr requéte et référé. Par M. Bertin . Il-m e édition. 
Paris 1878.
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{Ехсёз de pouvoir), felfolyamodásnak van helye: a Cour 
d’appelhez;

2. rendes esetekben, a sértett fél référést indít ugyanazon 
elnök előtt, a ki az ordonnance-t kibocsátotta s contradicto
rius határozatot eszközöl ki, a mely ellen a rendes felebbezés 
útja nyitva á ll; vagy

3. rendes keresetet indít a törvényszék előtt, a hol ügyé
nek érdemleges elbírálását a maga útján kieszközli.

Meg kell itt jegyeznem, hogy De-Belleyme korában álta
lános volt a gyakorlat, melyet néha-néha jelenleg is követnek, 
hogy a requéte-re kibocsátott ordonnance-ban a biró, ha aggá
lyai voltak, önmaga meghagyta az azt kieszközlött félnek, mi
szerint ekkor és ekkor référés-tárgyaláson ellenfelével meg
jelenjék, hogy az egyoldalú kérelemre kibocsátott rendelet 
tárgyát előtte megvitatván, ez úton alkalmat adjanak neki, 
hogy azt íentartsa vagy hatályon kívül helyezze.

Bazot és Bertin,* kik egyidejűleg, de egymásról nem tudva, 
terjedelmes munkákon dolgoztak az elnöki hatáskörről, mun
káikkal egymást azzal leptek meg, hogy ugyanazokkal az érvek
kel e szokást megtámadták. E támadások óta, a jelzett expe
diens elméletileg megbukottnak tekinthető.

Yan azonfelül egy sora az elnök egyoldalú rendelete ellen 
megkisérlett, egy ideig gyakorlatban volt, utóbb megint elejtett 
orvoslatoknak.

Ilyen, a rendeletet kiadott elnökhez intézett ellenkérvény 
a rendelet hatályon kívül helyezése iránt, mely ismét egy
oldalúan lett volna elintézendő.

Ide tartozik a folyamodás a törvényszékhez, a melynek 
főnöke ép a rendeletet kibocsátotta: a törvényszék határozatá
nak kikérése.

Ilyen, a référés mellőzésével beadott felebbezés a felső
bírósághoz ; továbbá a közvetlen semmiségi panasz.

Mind hatálytalanok ez eljárásban, ép úgy, mint a rendelet 
végrehajtása ellen bejelentett opposition és a tierce-opposition 
nevezete alatt a rendes eljárásban ismert kifogásolási rendszer.

* Des Ordonnances sur requéte et des Ordoimances de réfóré. Par 
Théophile Bazot. Paris 1876. Bertin, — már idézett művében.
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Az ebben az eljárásban leggyakrabban előforduló ügyek 
kategóriái a következők:

Letiltás, biztosítás, zálogolás, zárlat, idegenek elleni fogla
lás, igény, árúutánzások lefoglalása, atyai fegyelem, vagvon- 
elkülönítés; ágy- és asztaltól való elválasztásból felmerülő kér
dések, végelválással járó viták, a végrendeletek s az örökösödési 
ügyek körüli intézkedések, a bírói pecsét alkalmazása vagy 
levétele, rövidebb határnapra való idézés ; szakértők, zárgond
nokok, tolmácsok, ügyészek kirendelése, vagy a kirendelteknek, 
akadályoztatásuk esetében, másokkal való pótlása, megállapí
tások, okiratok közlése, kiadmányok másodlatainak kiadatása, 
ingók árverelése, választott bírósági ítéletek végrehajtása körüli 
kérdések, jelzálogérvényesítés és sok más ilyen viszonyokból 
felmerülő kérdések.

Tisztelt hallgatóim elképzelhetik, hogy ily hatóságból szá
zadokon át mennyi controvers kérdés merült fel az élet kalei- 
doskopikus változataiban, s hogy milyen judikatura fejlődött 
azok fölött.

A letiltások (saisie-arrét) tana p. o. egymagában, elég anya
got szolgáltatna egy hosszasabb monográfiára.

22

IV.

Az elnöki hatáskör contradictorius ügyekben. Juridiction 
contentieuse. Ordonnances sur référé. Eljárás.

Térjünk át fejtegetéseink legérdekesebb tárgyára, a j uri- 
diction contentieuse-re, vagyis a tulajdonképeni Référés-kre. 
Az intézmény mai alakjának tételes jogalapját, a Code de pro- 
cédure-nek összesen hat szakasza képezi, mely oly rövid, hogy 
a törvény szövegét magát közlöm :

XVII. FEJEZET.
806. §.

A sürgősség minden esetében, vagy a midőn valamely végre
hajtható okirat vagy Ítélet, végrehajtására vonatkozó nehézségek
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fölött, ideiglenesen határozni kell ( statuer) ;  a következő módon 
szabályozott eljárás lesz követendő.

807. §.

A kérelmet az elsőfolyamodású törvényszék elnöke vagy 
helyettese által e czélra tartott tárgyalásra (audience) kell vinni, 
mely tárgyalások napjait és óráit a törvényszék állapítja meg.

808. §.

Ha azonban az eset gyorsaságot igényel: az elnök vagy 
helyettese megengedheti, hogy az idézés akár a tárgyalásra, akár 
magánlakára meghatározott órára, még ünnepnapokra is eszkö
zöltessék ; s ilyen esetben az idézés csakis a bíró undelete alap
ján történhetik, a melyben e czélra végrehajtó kiküldendő.

809. §.

A sürgősségi kérelmekre hozott rendeletek a főügynek (au 
principal) semmi hátrányt (prejudice)  sem fognak okozni; ideig
lenesen ( «par provision»,  azt is jelenti, hogy felebbezésre való tekin
tet nélkül) lesznek végrehajthatók, még pedig óvadék nélkül; 
hacsak a bíró el nem rendeli, hogy óvadék adassék.

Az ellentállás (opposition) orvoslatának nem lesznek alá
vetve.

Azokban az esetekben, a melyekben a törvény felebbezést 
enged, a felebbezés az Ítélethozataltól számítandó 8 napon belül 
is közbetehető, de nem lesz elfogadható a felebbezés, ha az ítélet 
kézbesítésétől számítandó 15 nap letelte után adatik be.

A felebbezés minden alakiság nélkül lesz elintézve.

810. §.

A sürgősségi rendeletek eredetijeit a törvényszék irodája őrzi. 
(Seront déposées au greffe).

811. §.

Feltétlen szükség esetében, a bíró el fogja rendelhetni, hogy 
határozata az eredeti alapján (sur la minute) végrehajtassék.
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Ennyi a törvény! Hatáskör, illetékesség, eljárás, ítélethoza
tal, orvoslatok és végrehajtás, — minden hat szakaszban.

Az államtanácsban vita nélkül ment keresztül a törvény
nek e fejezete; csak a tribunátus nyilvánította abbeli óhaját, 
hogy a référés intézménye azokra a városokra szoríttassék, a 
melyek legalább 50,000-nyi lakossággal bírnak. L ocré, a kinek 
azt az adatot köszönjük, megjegyzi, hogy a 806. §-ban letett 
szabályok olyan egyszerűek, hogy alkalmazásukban senki sem 
csalatkozhatik.

80 évi tapaszta lás m eghazudtolta őt.
Érdekes volna e részben is, a judikatura oscillátióit ismer

tetni, a melyek a mai megállapodásokat megelőzték.
Szorítkozom arra, hogy az eljárást, mai alakjában, röviden 

bemutassam.
Az 1808. évi, már idézett rendelet 57. §-a előírja, hogy a 

tribunal köteles, az egész évre előre megállapítani a hétnek 
azokat a napjait és óráit, a melyeken référés-tárgyalások tar
tatni fognak s köteles a megállapítást nyilvánosan kifüg
geszteni.

Parisban e czélra, hosszú idő óta, a kedd, a csütörtök s a 
szombat van kitűzve; az óra d. e. 11.

A felek a tárgyaló bírónak minden előzetes értesítése nél
kül, önként megjelenhetnek az audienceon; de odakerülhetnek 
valamely jogszolgáltatási közeg eljárásáról felvett jegyzőkönyv
ben foglalt utasítás folytán, végre a leggyakoribb módja a réfé
rés megindításának az, hogy a felperes a végrehajtó útján idé
zést kézbesíttet ellenfelének, mit ha rendkívüli tárgyalásra 
vagy órára, vagyis a tribunal által ki nem tűzött napra s órára, 
vagy az elnök magánlakára akar eszközöltetni, arra requóte 
útján kellett az elnöktől engedélyt kieszközölnie.

A mi a jegyzőkönyvi idézést, vagyis a référére való utasí
tást illeti, ennek számos alkalma lehet. P. o. békebiró, hivata
los eljárása, mint leltározás, birói pecsét alkalmazása vagy 
levétele folyamán, olyan kifogásokkal találkozik, a melyeken 
eligazodni nem tud vagy melyeket elintézni jogosítva nincs. 
Utasítja a feleket, hogy p. o. a következő kedden délelőtt 11-kor 
jelenjenek meg a référés-n. Végrehajtók, közjegyzők, iroda
tisztek egyaránt jöhetnek e helyzetbe. A jegyzőkönyvi idézés
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érvényességének feltétele, hogy napra és órára szóljon; de sür
gősségi requétere is szolgáltathat az ily utasítás alkalmat.

A rendszerinti végrehajtói idézés, a legközelebbi ülésre, 
ennek nap és óra szerinti meghatározásával szól. A kézbesítés 
megtörténtének napja és órája kell, hogy fixirozra legyen. Az 
elnök dolga megállapítani, vájjon elégséges volt-e lélektanilag 
és physikailag az idő, mely a kézbesítés s a tárgyalás között 
lefolyt. Az intervallum-minimumok körül e részben felmerült 
okoskodások, mind elavultak. A párisi Cournak 1870. évi márcz. 
8-iki határozata a mely, egy nem a legsürgősebbek közé tartozó 
esetre nézve két órai intervallumot elégségesnek nyilvánított, 
tudtommal az utolsó döntvény e részben. A sürgősségi kereset
nek (exploit d’assignation) a Code 61. §-ában, a keresetekre 
nézve általában felállított kellékekkel kell bírnia — kivéve az 
ügyvédvallást* (constitution d’avoué). A végrehajtó iktatja. 
A kellékek kritikájában az elnök az ajquivalensek elmélete sze
rint jár el s azt nézi csak, hogy a lényeg meg van-e óvva ?

A dolog természetéből folyik, hogy a perlekedési képesség 
is, a rendes eljárásétól eltérő szempont alá esik — hisz itt 
jogok perenkívüli fentartásáról, veszélyek elleni biztosításáról 
van szó.

A férjes nőnek, férje engedélyére nem lesz ez eljárásban 
szüksége; a gyámolt kiskorú, a családtanács engedélye nélkül 
is lesz elfogadandó référés-félnek; az emancipált kiskorú, gond
noka nélkül is járhat el ez utón s a községek és közintézetek, 
közigazgatási hatóság engedélyére ez esetben nem szorulnak. 
Az elnök — kivéve ha aggályai vannak, az illető érdekeinek 
félismerhetése tekintetében — nem fog fenakadni alaki hiányo
kon. Döntvényeket e részben csak a községekre nézve ismerek. 
Az idegenek végre — ez eljárásban a judicatum solvi nevezetű 
óvadéknak, mely a perrendtartás általános elvei szerint tőlük 
megkívántatik, alávetve nincsenek; de azért, ha esete fenforog, 
óvadéknak annyiban alávethetők, mint más belföldiek, kiknek 
aggály esetén, az óvadék letetele szintén kötelességgé tehető.

Említettem már, hogy ez eljárásban ügyvédi kényszer nincs,

* Ügyvéd alatt itt avouét értek, mert írásbeli beadványok szer
kesztésével avocat nem foglalkozik.

45



26

de képviselő csak ügyvéd vagy bejegyzett helyettese lehet. Ez 
eljárás contradictorius természeténél fogva, az ellenfél ellen
őrzi a felperes személyazonosságát s az elnök nem szorult arra 
a biztosítékra, a melyet az egyoldalú requéte-ügyben, mystifi- 
káltatása ellen, az ügyvédi ellenjegyzésben keres.

A megjelenés az idézés netáni szabálytalanságait ki
egyenlíti.

Órára szólván az idézés, a köteles megjelenés időpontja 
adva van s az ügyek a beiktatás sorrendében vétetnek fel. 
A felek az idézési órában meg szoktak jelenni s a ki ez órára 
meg nem jelent, arról biztosra vehető, hogy egyáltalában nem 
fog megjelenni.

Ha több alperes közül, van a ki megjelent s van a ki elma
radt: a rendes eljárásban a megjelentek új idézést kívánhat
nak, s ez défaut-profit-joint-nek neveztetik. E jótéteménynyel 
nem élhetnek az alperesek a référés-eljárásban.

Az elnök a felek szóváltásai után, a melyek hosszának 
és számának meghatározása tőle függ, ha az ügyet kimerí- 
tettnek látja, azonnal meghozza rendeletét. Ha kilátása van 
a békéltetésre, több-kevesebb fáradságot fog e kísérletnek 
szentelni.

De előkészítő intézkedéseket is tehet az elnök. Felvilágo
sító tanukat hallgathat ki s e tekintetben nem köti magát a 
Code abbeli rendeletéhez, hogy tanuk csak bagatell-ügyekben 
vagy az írott bizonyíték kezdete esetében hallgathatók ki. 
Utasíthatja a zavaros gondolkozású vagy rossz előadású fele
ket, hogy ügyvédeket valljanak. Ugyanazt teszi az elfogultakkal, 
ha látja, hogy jogi kitanítása rajtuk nem fog; viszont elrendel
heti, hogy az ügyvédeket küldött felek személyesen jelenjenek 
meg s elrendelheti, hogy bizonyítékokat hozzanak, könyveket 
felmutassanak, okiratokat elé terjeszszenek; elrendelheti a szük
séges megállapításokat, szakértői szemlét, sőt a tárgyalásnak a 
helyszínén való folytatását i s ; több référést egyesíthet, egyet 
több référésre választhat e l; az egyiket elintézheti, a másikat 
elnapolhatja és — a mi a legtöbb controversiára és felszóla
lásra adott alkalmat, — az ügyet référés-stadiumban a tribu
nal elé utasíthatja, mely esetben a tribunal soronkívül, forma
ságok nélkül és ideiglenes hatálylyal, ép úgy ellátja az ügyet,
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mint azt az elnök tehette volna. (A törvény egyébiránt csak az 
elnöknek adott référés-hatóságot, a tribunalnak nem.) Az elnök 
ilyen esetben mindjárt kitűzi a feleknek a tárgyalás napját és 
óráját rendszerint abba a tanácsba, a melyben ő elnököl s külön 
idézés nem szükséges.

Az elnökök a költségben is szoktak marasztalni, babár a 
törvény ez úttól elvileg kizár minden végleges intézkedést, mely 
jogerőre emelkedhetnék. Teszik czélszerüségi szempontból, ne
hogy a référés által tán végkép elenyésztetek, jogvita csak a 
költségkérdés miatt perré fejlődjék.

Az ordonnance-nak indokolva kell lennie. A törvény Íté
letnek minősíti. Belleyme szerint, az ordonnance egy neme a tár
gyalási jegyzőkönyvnek, vissza kell annak tükröznie a kérelmet, 
a tényeket, a felhozottak lényegét, tartalmaznia kell a ren
delkezést s az indokolást, mely — miként láttuk — a szöveg
ben elkülönítve nincs. Mindezt gondos szabatossággal és hűség
gel szerkeszti az elnök.

Az államügyészség nincs képviselve a référés-ügyek tár
gyalásainál ; csak conflit, illetékességi összeütközés esetében 
van hivatva az ügybe befolyni s ekkor hivatalból értesítendő 
s meghívandó.

A végrehajtást — a greffier, nyomban kiadott hiteles kiad
mánya, s ha az elnök lakásán kelt a rendelet, az aláírott fogal
mazvány, illetőleg az eredeti határozat alapján foganatosítja 
a végrehajtó. Tudjuk, hogy különben is elrendelheti az elnök a 
végrehajtásnak az eredeti alapján leendő eszközlését.

Míg a rendes eljárásban a békebiró Ítéletei ellen 3, a 
törvényszékek Ítéletei ellen, 8 nap leforgása előtt nem 
is szabad felebbezést beadni, mert különben prématurée- 
ként visszautasíttatnék (a franczia jogászok tréfásan károm- 
kodási határidőnek nevezik azt), addig référésben nincs 
időelőttiség e tekintetben. Tudjuk, hogy a 15. napon túl már 
elkésett az orvoslat; tudjuk, hogy az eljárás a Cour előtt réfé- 
rós-ügyekben, sürgősségi és alakiságmentes jellegét megtartja 
s ezért a défaut-profit-joint s az opposition, elmaradási határo
zat esetében ilyen ügyekben a második fórumnál is ki van zárva.

Ellentétes semmitőszéki határozatokra adott alkalmat az 
a kérdés, vájjon semmiségi orvoslatnak van-e helye a référés-
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ügyekben? mig végre 1866-ban döntvényt hoztak, melynek 
indokolása helyes mederbe tereli a kérdést. Lényege abban áll, 
hogy semmiségi panasznak csak végleges birói határozat ellen 
van helye, hogy a référés-ügyben hozott — akár elnöki, akár 
felső birói — határozat csak ideiglenes természetű lehet, hogy 
ennek folytán semmiségi panasznak csak abban az esetben van 
helye, ha a référés útján, a hatáskör túllépésével ideiglenes 
helyett, végleges hatályú rendelkezés tétetett. («Exces de pouvoir« 
esete forog fenn ; tehát úgy, miként az ordonnances sur requéte- 
nél láttuk.)

Szerzőim háborúban állanak egymással az elnöki hatáskör 
tárgyi tartalma kérdésében. Meg kell jegyeznem, hogy volt idő, 
a mikor a párisi elnök közigazgatási vitákat is bocsátott réfé- 
rés-széke elé. A nézetek e részben csakhamar tisztultak s ne
hány felsőbirói határozat elég volt e törekvések kiirtására. 
Bertin első kiadásában még védte azt az álláspontot, a máso
dikban már ünnepélyesen elejti.

B odiere (Traité de la procédure) a békebü'ó s a kereske
delmi törvényszék elé tartozó ügyekre nézve, a référés-eljárást 
általában kizártnak tartja. Chauveaü a kérdést kényesnek 
mondja, de határozottan nem nyilatkozik.

B ertin szükségesnek tartja ugyan kereskedelm i ügyekben  
a référés-eljárást, de e czélra a kereskedelm i törvényszék  e ln ö 
két látja h ivatottnak , m ert a törvény csak «elsőfolyam odású  
törvényszéki elnökről« b eszél s a kereskedelm i törvényszék  
elnöke is i ly e n ; a békebiró elé tartozó ü gyekben  pedig m ellő- 
zendőnak tartja a référést, m ert annál úgyis gyors és közvetlen  
az eljárás.

B azot békebirói, kereskedelmi és választott bírósági ügyekre 
nézve is egyaránt megállapítja a réíérés-biró hatáskörét s nagyon 
meggyőzően fejti ki (191. lap) az előnyöket, melyeket a référés- 
eljárás még a békebiró eljárásához képest is, sürgősségi ügyek
ben a félnek nyújt s a tételes jog szempontjából utal arra, hogy 
a Code, midőn référés-kről szól, mindenkor csak a polgári tör
vényszék elnökét érti, mint a hatáskörrel felruházottat s hivat
kozik az 1808. évi márczius 30-ki rendelet 57. §-ára, mely sze
rint a polgári törvényszék elnöke elé minden référés viendő 
«pour quelque cause que ce sóit», végre, hogy az elnök, minden
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kútfő elismerése szerint, csorbíttatlan teljét birja a référés- 
hatóságDak, mely a kivételes kereskedelmi bíróság elnökének 
sehol sem adatott meg.

Döntvényt, állítása mellett, mindegyik tud idézni; de úgy 
látszik, hogy az újabb idő gyakorlata Bazotnak ad igazat s az 
államügyészek, miként Garnier egyik jeles beszéde mutatja, e 
felfogáshoz hajlanak.

Annyi bizonyos, hogy nemely világosan körülirt esetre 
nézve, a békebiró, a kereskedelmi törvényszék elnöke s a csőd- 
biztos a référés-hez hasonló hatáskört nyertek, de ép e kivéte
lek a mellett szólanak, hogy minden más esetben a polgári tör
vényszék elnöke e hatóság teljét birja.

Az illetékesség kérdésében alig vannak eltérések. Elvei a 
mieinkhez hasonlók.

29

V.

Casuistika. Tárgyi hatáskör. Illetékesség.

De milyen ügyek tartoznak tehát, az elnök egyesbirói ható
sága alá ?

Minden ügy, a melyben peressé vált vagy peressé válható 
magánjog, birói intézkedést sürgősen igényel, annyira, hogy az 
orvoslás az általános eljárási szabályok szerint, előreláthatólag 
elkésnék s az elnök intézkedni képes, a nélkül, hogy a rendes 
biró határozatának elébe vágna.

Azért igaza volt P ouget semmitőszéki tanácsosnak, midőn 
1874. évi febr. 17-én e tárgyról a Cour de Cassation ülésében 
tartott előadásában, e hatóságról azt mondta: «Lespouvoirs du 
president sont immenses, mais indispensables». Miként a centri - 
petál és a centrifugál erő változhatlan kört szabályoz: úgy hat 
lélektanilag az elnökre két erő: az egyik a sürgősség s ez eről
teti, hogy határozzon, — a másik az ideiglenesség s ez korlá
tozza, hogy meddig mehet határozatával.*

* D ebelleyme. Ordonnances. II. köt. 240. 1. «A sürgősség esetei a 
biró bölcseségére és tapasztaltságára bizvák. Nagy hatalommal ru
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A milyen tiszták és határozottak ezek az elvek, olyan nehéz 
néha azok alkalmazása.

Ha a tárgyakat tekintjük, a melyek körül a judicatura 
jegeczesedett: azt találjuk, hogy az ordonnances sur requétes 
s az ordonnances sur référés tárgyainak kategóriái majdnem 
azonosak. Hisz tudjuk, hogy az egyoldalú requéte-ügyből mily 
könnyen válhatik contradictorius référé, s így a référé sokszor 
árnyát már előre veti a requéte-ben. De nem minden référés- 
ügy alkalmas arra, hogy requéte alakjában is napvilágot lásson.

A bírói pecsétek alkalmazása például — a békebiró feladata; 
de legyen ez távol vagy akadályozva, az elnök requéte-re fogja 
kijelölni ad hoc helyettesét. A pecsét elrendelése pedig, már 
eleve az elnök dolga. Pecsét alkalmazásának helye lehet: elhalá
lozás, vagyonbukás, eltűnés, társulat feloszlása, gondnokság alá 
helyezés, házasfelek válása, köztisztviselők hivatalhagyása vagy 
elhalálozása esetében. Ha az érdekelt felek, azt tartják, hogy a 
requéte folytán elrendelt pecsétnek helye nincs, megvan a référés- 
eset. Úgy ha egy harmadik, p. o. igénylő, neheztel ily rendszabály 
miatt, mert tulajdonát képező tárgy használatától megfosztatott. 
Kik kérhetik a pecsét alkalmazását ? mikor nincs helye ? Az 
alkalmazás folyamán felmerülő incidensek; a pecsét alól rész
ben vagy egészben, ítéletig vagy új référé-ig való feloldás és 
sok más idevágó kérdés, az elnököt mind foglalkoztathatja.

A pecsét után sokszor leltározás következik, melynek az, 
előkészítője, biztosítója volt.

Leltározás haláleset folytán szükséges, ha kiskorúak, gond
nokoltak, távollevők érdekelvék, ha a leltár kedvezményével 
nyilatkozott az örökös, ha az örökösök az osztályra nézve meg 
nem egyeznek.

Kit illet a jog, hogy a leltározást kérje ? kit, hogy annál 
jelen lehessen? s a leltározás körül felmerülő egyéb kérdések, 
mint az értékek elhelyezése, bizalmas levelek s papírok őrzése 
és sorsa — az elnöki hatóság elé tartoznak. Az elnök référés

házta fel őt a törvény. Itélőtehetsége és forró igazságszeretete egyedül 
képesek őt megóvni az avval való visszaéléstől. Ki kell kerülnie oly 
intézkedés megtételét, mely helyre nem hozható kárt okozna, s viszont 
el kell rendelnie azokat az intézkedéseket, a melyek megtagadása 
helyre.nem hozható kárt okozna.»
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útján elrendelheti, hogy a bizalmas levelezések és kéziratok az 
ő rendelkezésére bocsáttassanak, hogy azokat megvizsgálja és 
eldöntse, vájjon leltároztassanak-e vagy sem. Ha azt találja, 
hogy nem alkalmasak közlésre s a felek e részben ellenkeznek, 
borítékba teszi és lepecsételi ezt, a feleket pedig a törvényszék 
elé utasítja. A leltározásoknál is jelentkezhetnek harmadsze
mélyek (mint igénylők példáúli s okozhatnak újabb bonyodal
makat, melyek a référés útján ideiglenes megoldást nyernek.

Az általános végrendeleti örökös birtokba bocsátása, szük
ségörökös hiányában is, ha nem közvégrendelet-, hanem 
sajátkezű vagy mysticus végrendeletről van szó, requéte és 
ordonnance alapján történik; így rendeli a Code civil 1008. §-a. 
De az elnök nem lehet egy jött-ment igénylő vak eszköze. 
A Cour d’ Agen részletes kitanítást adott egyik határozatában, 
az e részben követendő eljárásra nézve s a tekintetben, hogy 
milyen bizonyítékokat követeljen s milyen szempontokból vizs
gálja azokat meg. E részben mind a juridiction gracieusenek, 
mind a juridiction contentieusenek, irodalma és nagy judica- 
turája van.

A bérleti viszony Párisban s általában a nagyobb városok
ban, leggazdagabb forrása a référés-knek. «Hisz bérlés útján 
szerzi — úgymond Mouricault — a lakosság legnagyobb része 
családja számára a menhelyet, ingó vagyona számára a bizton
ságot, magának állandó otthont; bérlés útján keletkeznek az 
ipar, a kereskedés s a földmívelés nagy üzlettelepei; bérlés útján 
vonja magához a munkás osztály a gazdagok fölöslegét, midőn 
ezek rendelkezésére bérbe bocsátja munkáját, szolgálatait, értel
miségét.»

Van-e joga az elnöknek eljárni, ha a bérleti szerződésben, 
választott bíróság van kikötve ? A tulajdonos a bérlőt veszé
lyeztető munkákat kezdeményez, vagy megfordítva, a bérlő 
szerződésellenesen terjeszkedik, a forgalmat a házban akadá
lyozza, a bérlő a bérlemény épen nem, vagy nem szerződés
szerű használbatása miatt, felmondás előtt kiköltözködni akar, 
a bérlő a Code civil 1244. §-a értelmében csekélyebb haladékot 
kér a bérfizetés tekintetében: ezekben az esetekben és számos 
előre alig kigondolható egyéb esetben a référés-biróhoz fognak 
fordulni.
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Szomszédok között is gyakoriak a eontestatiók. A «mar 
mitoyen»> (a közí'al) még most is cseng a fülemben, annyiszor 
hallottam emlegetni azon pár référés-ülésen, a melyen jelen 
voltam. A sok városi szolgalom, minden alakjában megfordul 
a référés-nél. Az építő szomszéd is ismert alak a Salle des 
référés-ben.

A nyomban eltávolítandó házmesterek, rossz pénztárnokok 
és egyéb alkalmazottak a référés-alperesek nagy contingensét 
szolgáltatják.

A letiltás, biztosítás, zálogolás (saisie-gagerie, az illáta et 
invectára) a zárlat, s az igény—  nem megvetendő provincia!

Még az ingatlanokra irányuló végrehajtások sem idegenek 
a référés-nél. Mihelyt nyilvánvaló, hogy a törvényszék intéz
kedésének bevárására az idő hiányzik, az elnök belemegy a 
felvetett kérdésbe. Ott van p. o. a függő termés ellátása és érté
kesítése, a bérösszegek beszedése és letétbe helyezese, elhagyott 
ingatlan kezelőjének kirendelése, a fundus intructus körüli 
kérdések, sürgős javítások, a deterioráló bérlő vagy tulajdonos 
kitiltása, zárlat, a kielégítési ajánlatok stb. Hát még, ha az 
árverési vevő az árverési feltételeknek meg nem felel. A sorrend, 
a felosztás végtelen kérdései.. . .

Vagyonbukás esetében, a Code de commerce 466. és köv. 
§§-ai szerint — miként már jelezve lett —- a csődbiztos gyako
rolja a référés hatóságot.

Teljesség kedvéért — ha ugyan e téren teljességről szól
hatni — utalnom kell még a házassági jog terén felmerülhető 
kérdésekből, különösen a házasfelek válásából eredhető sok 
référés-re.

Ott van a békéltetés, a nő vagy a gyermekek ideiglenes 
tartózkodási helyének s ellátásának megállapítása, az ingók és 
ruhanemüek kiadása, a gyermekek nevelése és gondozása. Ille
tékes a référés-biró idegenek közötti válásokból felmerülő kér
désekben is.

Kiküldött bírák, közjegyzők, ügyvédek (avoués) akadályoz
tatása esetében, az akadály megvizsgálása s a helyettesítés kér
dése, ítéleti másodlatok kiadása, közjegyzői okiratok kiadványo- 
zása körüli akadékoskodások; hiányos Ítéleti kiadmányok helyes 
szövegének megállapítása; kiadatása oly közokiratnak, a mely
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ben a folyamodó mint fél nem szerepel (compulsoire). Végre 
a konstatálások, elöleges bizonyítások egész sora.

A szakember tudja, mi rejlik e czímek alatt, melyek min- 
denike a peres kérdések egész ős-erdejét jelenti. S ez mind 
Référés!

De hát nem veszti el ezek rengetegében fejét a biró? Nem 
zavarja, nem kuszálja össze a jogvitákat? Nem nehezíti meg a 
törvényszék feladatát?

Nem ! az intézmény bevált és — ha nem is vezethettem be 
tisztelt hallgatóimat ez alkalommal a référés anyagi jogának 
százados judikaturájába — az intézménynek olyan képét mégis 
bírják, hogy alapeszméjét s az eszközöket, melyek annak meg
valósítására választattak, bírálatuk tárgyává tehetik s az intéz
mény üdvös vagy káros voltáról maguknak meggyőződést vagy 
legalább véleményt alkothatnak.

VI.

Az intézmény kritikája. Helyzete a perrendtartási refor
mokban s az irodalomban. Vélemény.

Nem irtózom attól, hogy a franczia elnöki jogszolgáltatás 
ez intézményének kritikájába bocsátkozzam.

Bevallom, hogy első pillanatra ez az elnöki hatáskör, kell, 
hogy gyakorlati jogászainkat megdöbbentse, az elmélet embe
reit pedig aggályokkal eltöltse.*

Az Írásbeli eljárásban nevelkedtünk. Az ügyvédek, íróasz
talaiknál készítik perirataikat, hónapok állanak rendelkezé
sükre, mely időben szabadon megválasztják az időt, a melyben

* 1'eykamont (Sirey-nél 1868. évfolyam): «A kérvényezőre nézve 
biztosító ez intézkedések, a legtöbb esetben súlyosan veszélyesekké vál
hatnak arra nézve, a kit érnek, anélkül, hogy azok ellen magát megvéd- 
hette volna. Minden elöleges figyelmeztetés nélkül találják s lepik meg, 
mielőtt birájának jogi és ténybeli védveit előterjeszthette volna. La  
religion da Magistrat pent étre surprise, a biró lelkiismerete és figyelme 
meglephető ily m ódon; daczára annak, hogy lelkét a nagy felelősség
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a periraton dolgozni kedvük van s ha megjő a beadás ideje, 
az ellenfelet képviselő kollegától halasztást kérhetnek, mely
— miként saját ügyvédi tapasztalásomból tudom — soha sem 
tagadtatik meg. A bírónak elhozzák a kiosztott percsomót; el
olvashatja kétszer is; keze ügyében fekszik a sok segéd-könyv, 
a törvények, a döntvények, a kommentárok; nehezebb ügyek
ben megkísértjük az egyik eldöntés fogalmazását, meg a mási
kat, alszunk fölötte, sétánkon átgondoljuk újra s megállapodunk 
abban, hogy mit fogunk a tanácsnak indítványozni. Ott azután 
megvitatjuk hárman, öten, heten a kérdést; még a járásbiró is 
elnapolhatja az Ítélet kihirdetését és rágódhatik rajta. Mily bor
zasztó gondolat lesz sokaknak, a kik megszokták így dolgozni, 
ha azt mondjuk nekik : «Tessék elfoglalni a référés-széket», — 
hogy oda üljenek a tolongó közönség elé s hallgassanak meg 
olyan ügyet, a melyre épen nem voltak előkészülve s hozzanak 
nyomban határozatot, minden pihenés, minden készülés, min
den tanácskozás nélkül — sokszor a legfontosabb, nagy érdeke
ket érő kérdések fölött!

Milyen veszélye az elhamarkodásnak, milyen felelősség !*
S azután feltámad a theoretikus, a német perrendtartási 

vaskos munkák egész szertárával. Bonczolja, hogy miként lehet 
azt összeegyeztetni a tudomány vívmányait képező nagy elvek
kel, hogy egy államban az ítélő rendes bíróság mellett, fenálljon 
egy ilyen rendkívüli «par provision» rendelkező bíróság, mely
— horribile dictu — ideiglenes és mégis végrehajtható határo
zatokat hozzon s óráról-órára idézhessen, a határidő-minimu
mok figyelmen kívül hagyásával !

tudata ébren tartatja». Bazot (Ordonnances) erre az aggályra azt jegyzi 
m eg: «Ez a kép tán kissé túlzott, mert hisz a bíró csak fentartó rend
szabályokat tehet s ezek tán csak nem okozhatnak olyan nagy zavaro
kat sem annál, a kit érnek, sem az azokat kibocsátó bíró lelkületében» ! 
(Miként különben a simán menő gyakorlatból is látjuk.)

* Bilhard: Traité des R ef drei. 300. lap. A biró tudományának, 
éleslátásának és biztonságának mindent alá kell rendelni. Hisz a biró 
műveltsége, tiszta jelleme, okossága és mindenfölött pártatlansága mel
lett, a Référés útja nagy előnyöket nyújt a jogkeresőknek, kik annál 
nagyobb veszélyeknek vannak kiteve az eljárásban, ha a référés-hatósággal 
felruházott bíró e kellékekkel nem Irir.
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S milyen «ideiglenesség» az, a mely mellett egy birtokon 
belüli félből oly rövid idő alatt, a mely nem elég arra, hogy 
magához térjen, birtokonkívüli fél váljék? Századok nagy gond
dal felépítették a perrend garantiáit, a melyek az állampol
gárt a bírói omnipotentia ellen megvédeni vannak hivatva, 
azokat Írott malaszttá változtatjuk át egy nehány paragrafus
ból álló függelékkel. Hol vannak az elvek, a maximák, a struc
tura, a caesura megóvva a référés-ben?

Hát még a bizonyítás! . . . .  «Egy szakemberrel konsta
táltok három helyett, nem hagytok időt a félnek arra, hogy 
a szakértő fölött s az ellenfél tanúi fölött magát informálja, 
hogy az okiratot, melylyel bizonyítanak, előbb ügyvéd által átné
zethesse, hogy az abból kifogásokat kovácsoljon!» «Fejére állí
tása a jogszolgáltatásnak, decompositiója a jogrendnek, meg
ingatása a jogbiztonságnak!» így kiáltanak majd reánk! . . .

De ez csak a beteges reformiszony hangja.
A ki még nem próbálta a lovaglást, borzasztónak képzeli 

helyzetét a lóhátán; a ki még nem úszott, hátborsódzással gon
dol a hullámokra, melyek közé magát képzeli. Úgy féltek a 
vasútra menni, mikor még új volt a találmány: de mindenbe, a 
mi üdvös, a mi czélszerű, a mi a jobb, beleszokik az ember s a 
gyakorlat edzi. «Es wächst der Mensch mit seinen grösser'n 
Zwecken. »

Az elmélet pedig kiengesztelődik az élet által sürgetett és 
kivívott újításokkal. Fel-feltalál új rendszereket, a melyekbe az 
újítást iskolaszerűén beilleszti s a tanszék, melynek viszont az 
élet annyi vívmányt, oly sok haladást köszön: nostrifikálja a 
jövevényt, melyet neki a gyakorlati élet országából küldtek. 
Csakhamar kitalálja, hogy az másként nem is lehet в hogy a 
tudatlanság és ügyetlenség sötét korszaka volt az, a mely azt a 
reformot megelőzte.

így lesz a référés-vel is, ha meghonosítjuk. . .
A fenálló elvekhez, hozzájő a «Dringlichkeitsprinzip» s a 

fenálló maximákhoz a «Provisionsmaxime» s mindenki meg 
lesz elégedve.

De ha nem is tudnók kielégíteni az elméletet, akkor is meg 
kellene az intézményt szereznünk, mert — miként Plathner 
mondja — (Die neue Construction des Processes czímü művé-
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ben): «Vor den realen Verhältnissen des Lebens sinken Ideale 
und Theorien.»

És ha az élet valaha helyesnek bizonyított egy intézményt, 
erről ugyan elmondhatjuk, hogy annak bizonyította.1

Először, mert valódi, folyton megújuló s égető társadalmi 
szükségletek kielégítésére szolgál; 2

másodszor, mert a rendes bíráskodástól azokat az ügyeket 
elvonja, a melyek nem valódi jogi kontroversián, nem begyüke- 
redzett perlekedési viszketegen alapulnak s azáltal a fenmaradó 
igazi perek alaposabb eldöntését előmozdítja;

harmadszor, mert a jogszolgáltatást az élettel szorosabb 
viszonhatásba hozza, ezáltal tekintélyét fokozza, a jogbizton
ságot, a forgalmat s a hitelt emeli;

negyedszer, mert a veszélyek, a melyekkel jár, semmi arány
ban sem állanak azzal a jóval és áldással, a mit megvalósít.

Hozzájárul mindezekhez, hogy minálunk, a mi lassú írás
beli eljárásunk oldalán, ilyen intézmény kiválóan szükséges 
hogy a minden rendezett államban szükségesnek talált elöleges 
békéltetésnek ez, körülményeink között egyedül possibilis és 
hatékony módja s a behozandó szóbeliség legjobb előkészítője; 
a szóbeliséghez szükséges elnökök legjobb iskolája.

Mindazok az előnyök, a melyeket az egyes-birói rendszer 
mellett felhoztak, ez eljárásban, mely a collegialis garantiát az 
érdemnek fentartja, szembeszökően érvényesülnek.8

A référés-tárgyalások kisérése közben, hányszor jutott 
eszembe Bentham!4

1 Némely jog, némely jogosult érdek teljesen odaveszne, ha a tör
vény, védelmére azt a különös, kivételes hatóságot nem rendelte volna. 
(Bertin : Ordonnances.)

2 B ertin (Ordonnances II. 79. lap). E hatalom elengedhetetlen a 
közérdek szempontjából, m ert — habár némely ritka körülmények kö
zött, visszásságokkal járhat, — az egyedüli mód, mely elégséges bizto
sítékot nyújthat a törvényes jogok gyakorolhatására.

3 IjnBELi.EYME. Ordonnances II. köt.; «Az egyes bíró jogszolgáltatása 
oly biztosítékokat és előnyöket nyújt, melyeket napról-napra jobban m éltá
nyolnak ; egyébiránt a felső bíróságok szabályozó souverain hatalm ukat 
az elnök rendeletéi fölött ép lígy gyakorolják, mint a három biró tanácsa 
által hozott határozatok fölött.»

* De l’organisation judiciaire et de la Codification. Extráit de diver
ses ouvrages de J érémie Bentham. Par Etienne Dumond. Paris 1828.
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A bírósági szervezetről írt emléklapjaiban e nagyszellemü 
szerző, egy helyen a fölött elmélkelkedik, hogy mit tenne mint 
biró, egy okos és az igazságot jóhiszemüleg akaró férfi, a ki a 
szakszerű formákhoz kötve nincs?

Kifejti, hogy az anyagi igazság megállapításában (az «alaki 
igazságot» már ő is az ész sajnos aberratiójának tekinti) mily 
óriási fölény nyel bír a tör vény biró fölött.

Az így construált eljárást «természetes perrendnek» nevezi 
és rovatos párhuzamba helyezi a kötött, szakszerű perrenddel, 
lépésröl-lépésre feltüntetvén a kettő között fenforgó különb
séget.

Mintha csak a référés-eljárást helyezte volna párhuzamba 
a mi eljárásunkkal.* Annyira felismerjük a référés-ben a 
Bentham-féle «természetes» eljárás formáit.

A biró
a természetes eljárásban.

A mikor szükséges, a feleket maga 
-elé idézi és tanukként, szemtől- 
ezembe kihallgatja, hogy kölcsönö
sen megadják a szükséges felvilá
gosításokat s így megállapítja a per 
valódi anyagát. A kivételek, a távol
ság, a kor, betegség vagy a megje
lenés szükségtelensége által állapít
tatnak meg.

*
Az eljárás közvetlen és szóbeli, 

írás legfölebb akkor kell, a mikor 
a  személyes megjelenés lehetetlen, 
vagy szóbeli előadásról jegyzet ké
szül, hogy maradandó nyoma legyen. 

*
A tanukat a leghitelesebb módon, 

szóbelileg, alkalmi keresztkérdé
sekre hallgatja ki önmaga. Hol he
lyét látja, levélbeli tanúvallomást 
is elfogad. A hitelt nem érdemlő 
tanú vallomására mitsem ád.

*

a kötött eljárásban.
A felek nem lesznek megidézve ; 

ügyvédek végeznek m indent; a fe
leket nem is látja, nem is hallja, 
valódi intentióikat csak találgatja.

*
Az Írások felhalmozódnak, em

lékiratok, nyilatkozatok s végte
len periratok alakjában; minden, 
dagadozó irályban s a törvényke
zés szószaporító alakszerűségeiben. 

*
A tanukat nem az ítélő bírák 

hallgatják ki, nyilvánosság nélkül, 
előre szövegezett kérdő pontokra, a 
melyek az alkalmi kérdések tételét 
kizárják, más közeg vallatja. A leg- 
kétesebb tanú is válhatik bizonyíték
ká, a leghitelesebb kizárható.

*
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A franczia és a belga jogtudósok, a kik előttem e tárgyról 
elfogulatlanul nyilatkoztak, kivétel nélkül nagy vívmánynak 
tekintik ez intézményt, a melyet jogi intézményeik gyöngyének 
neveznek, a mely nélkül praktizálni sem akarnának.

Az elnökök m aguk, le lk esed éssel karolják fel h ivatalosko
dásuk ez ágát s önm egeléged éssel registrálják, h ogy a föügy  
elintézése m ennyire igazolja référésrendeletűket. (B ertin írja, 
hogy 4 0  éven  túl jár a palaisbe s m ég nem  tud esetet, h ogy  
a réíérósordonnance-t a vég íté let m eghazudtolta v o ln a ); de 
különösen  k iem elték  előttem  a gyakori egyezségeket a m elyeket  
létre hoznak s gon dosan  registrálják az eseteket, a m elyekben  
a jogvita  a référés-stádium ában végleg  k iégett.

S valóban, bármily ideiglenesek is legyenek — elvben — 
az ez úton keletkező bírói eldöntések : nem kerülhető el, hogy 
a référés-tárgyaláson az érdem, a jogalap meg ne vitattassék, 
a melyen a felek állanak.

A fél contradictorius világlatban mérlegelheti követelései
nek alaposságát. A biró kérdései és észrevételei mélyen bevé
sődnek lelkiiletébe, a szenvedélyt lecsillapítják s a contestatiót 
e salaktól megtisztítják; az eljárás külsőségei pedig, rendszert 
hoznak a fél eredetileg sokszor zavaros felfogásába.

A jogi kitanítás, a melyet a gyengébb álláspontú fél ez 
eljárásban nyert,, gondolkozóvá teszi öt annak tarthatósága

A bíró tűzi ki a tárgyalást vagy 
póttárgyalást, az eset sürgőssége 
szerint, a mint a felek s az ügy
menet érdeke kivánja.

*
A határozatok nyelve egyszerű, 

érthető mindenki által. Az el nem 
kerülhető mű-zók megmagyaráztat- 
nak.

A határnapok az egyetértő ügy
védek hatalmában vannak, a kik 
végtelen kényelmi halasztásokkal, 
az ügy elintézését késleltetik.

A hivatalos nyelv: idegen szók, 
elavult kifejezések, meg nem ma
gyarázott műszók vegyüléke. Igaz, 
vannak benne a rendes nyelvből 
vett szók i s ; de ezek a szokotttói 
eltérő értelemben használtatnak. Az 
egyszerű ember nem ismeri fel a 
határozatban saját ügyét.

Arányos költség.
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fölött; a fait accompli, a melyet az elnöki ordonnance terem
tett, többnyire annak megfontolására bírja a vesztes felet, váj
jon érdemes-e költekezni ügyének további keresésére. Eleinte 
halogatja a főügy megindítását, utóbb feladja a határozó lépés 
megtételét.

Azért dicsőítik a référést kiválóan, perirtó expediensként,* 
a «force antilitigieuse»-ért, mely benne rejlik s azért akarta 
D arnaud kötelezővé tenni, hogy minden peres kérdés előbb 
référés-re vitessék.

B ilhard,** ki 1834-ben, 800 lapra terjedő munkát bocsátott 
közre a référés-ről, ezt már a czímlapon perirtó intézményként 
mutatja be : «A référék, vagy módok a perek keletkezésének meg
hiúsítására s a folyamatban lévők rövidítésére» s előszavában 
panaszkodik, hogy a. référés hasznosságát még nem méltányolják 
eléggé».

Habár mi magyarok, a szóbeliség behozatala küszöbén, a ré
férés percsökkentő oldala iránt is bizonnyal fogékonyak vagyunk, 
mégis elismerni fogjuk, hogy ennél fontosabb erénye ez intéz
ménynek az, hogy a jogélet nagymérvű szükségletét elégíti ki.

«Nincs ember —  m ondta B éal a référés-re vonatkozó tör- 
vényczikk indokolása közben, a franczia törvényhozó testü let 
1806. évi ápril 11-én tartott ü lésében  —  a kinek a törvénykezés 
terén némi tapasztalása van, a ki arról ne győződött volna meg, 
hogy vannak körülmények, a melyek között egy napi, de sőt néha, 
nehány órányi haladék, nagy igazságtalanságok forrásává vál- 
hatik, helyre soha többé nem hozható jogellenes veszteségeket okoz
hat. Leginkább a nagyobb forgalmú városokban — így  fo lytatja—  
ebben a rohamosan fejlődő Párisban különösen s óriási lakossá
gának közepette, ez állítás igazsága a nap minden pillanatában 
felismerhető. S a mi 1686-ben szükségesnek találtatott, az 
1806-ban elengedhetlen. Magasztos feladatunk, hogy a référés-

*  B ilhard. Tratte' des lieferen. 300. lap. H a a référés-biró határozata 
helyesés a jog elveit nem sérti: ritka akkor az eset, hogy az álláspont
jának valódi értékéről így kitanított félnek még kedve legyen, a főügyre 
perlekedni.

** Traité des Béférés en France, tant en matiere civile qu’en ma
te re  commerciale ou moyens de prévenir et d’abréger les procés. Par 
M. B ilhard. Paris 1834.
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intézményt, mely eddig csak tűrve és csak Párisra korlátolva 
volt, a perrendtartás egyéb intézményeivel egyenlő rangra emel
jük s az egész országra kiterjeszszük.»

«A jogkereső közönség érdekében, osztani fogják a kormány 
abbeli óhaját, hogy a référésitéletek a vidéken is azzá legyenek, 
a mik máig a fővárosban voltak: a perlekedések végtelen jzámá- 
nak teljes és végleges elfojtása».

S az 1806-tól napjainkig felhalmozódott tapasztalások csak 
megerősítették ezt a nézletet.

Kaymond B ordeaux, * kinek véleményére perrendtartási 
ügyekben az egész művelt világ oly nagy súlyt fektet, azt mondja 
a référés-intézményről, hogy «az nagyobb jövőre és fontosabb 
szerepre van hivatva annál, a melyet a Code de pr. szerkesztői 
gyanítottak, habár ezek is már tágabbá tették körét az 1685-iki 
edictumnál s a törvény szerencsés szövegezése által, e terén az újí
tásoknak és organikus fejlődésnek szabad utat nyitottak. A gya
korlat termékenynyé tette a magot, a melyet a törvényhozó félénken 
letett a Code depr. 806. s köv. §§-aiba. A szajnai tribunal elnöke, 
a Chátelet polgári helytartója helyébe lepett s majdnem kizárólag 
elfoglalva a référés-itélkezéssel, elnöki széke, külön jogszolgáltatássá 
látszik fejlődni. A  sürgősség legkisebb jelensége elégséges arra, 
hogy e törvénykezés elé a legfontosabb ügyeket hozza és hogy ideig
lenesen olyan intézkedéseket tegyen lehetőkké, a melyek később már 
czéltalanok lennénk. Azzal, hogy sürgősség czímén, munkálatok 
folytatása vagy abbanhagyása engedélyeztetett, lehetővé vált, hogy 
Páris egész házsorai halomra döntettek s újra felépíttettek, egy
szerű référés-re, a nélkül, hogy a rendes bíróságnak közbe lépnie 
kellett volna.

Igaz, hogy időről-időre tiltakozások hallhatók, röpiratok 
jelentek meg a référés-vel való visszaélések ellen s az elmélet nem 
mindenben helyesli az e terén történt újításokat, a melyeket semmi 
sem igazol jobban, mint a törekvés, hogy a szajnai törvényszék 
róle-jai el ne árasztassanak».

Élesen bírálja azokat a vidéki elnököket, a kik, távol attól,

* Philosophie de la procedure civile. Par R aymond B ordeaux. 
Evreux 1857.
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hogy a párisiak példáját kövessék, irtózva e hatáskörtől, mely
nél a rendes tanácsülésekben való elnökösködée sokkal kényel
mesebb, kerülik a référés-be való bocsátkozást s a «törvényszék 
elé utalnak olyan kérdéseket, a melyeket egész simán és törvénye
sen référés útján elintézhettek volna, a törvényszéki ügymenet 
nagy tehermentesítésével».

«Az egyik túlbuzgósága s a másik közönye között —  így 
végzi —  tán csak lesz található középút. Azt hiszszük, hogy itt 
egy dúsan termékeny eszme hasznosításáról van szó s hogy e 
leleményes eljárás megállapítása és fejlesztése utján, a jogkereső 
közönség az esetek nagy számában megkímélhető a valódi per költ
ségeitől és lassúságaitól. A référés akkor a jogszolgáltatás kitűnő 
eszközévé válandó.

Még érdekesebbek e tekintetben azok a törvényjavaslatok, 
a melyek napjainkban a Code de procédure reformjáról meg
jelentek s a melyeket szerencsém volt fővonásaikban, három 
évvel ezelőtt e helyen jellemezni.

A párisi 1868. évi Révision* XV. fejezetében kevés és 
lényegtelen módosítással reprodukálja az actuális törvénynek a 
référés-re vonatkozó szakaszait. A fejezet indokolása magasz
talja az intézményt.

«A jogi élet fejlődése —  úgymond — , a változások roha
mossága, mely a modern jogviszonyokat jellemzi, előidézve oly 
társadalomnak szükségletei által, mely a haladás minden eszkö
zét kifürkészi és a legbonyolultabb kérdések gyors megoldását 
türelmetlenül megkívánja, naponta olyan jogvitákat bugyogtat 
fel, melyek nyomban bekövetkező és helyes (prompte) elintézést 
követelnek s a melyek nem tehetők ki a rendes permenet lassúsá
gainak. A Code-пак az anyagot szabádyzó rendelkezései,fölötte 
egyszerűek. Kell-e a jogszolgáltatás e módját részletesebben sza
bályozni, kcll-e tüzetesebben meghatározni a tárgyakat, melyek ez 
eljárás alá esnek ? A bizottság e kérdésekkel behatóan foglalko
zott s nem késett felismerni, hogy a Code szabályai lényegileg 
kielégítők».

A belga illetékességi új törvény, az elnök référés hatás-

* Actes du Conseil d’état. Section de législation et justice Nr. 2670. 
1868. Révision du Code de procédure Civile.
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körét egy külön szakaszban, a Code elvi módjára megálla
pítja.*

A brüsseli «Projet de révision du Code de procédure», 
III. fejezetében szabályozza az eljárást.

Az indokolás megfelelő fejezete kijelenti, hogy «az elnök 
référés-hatósága hivatva van, hogy kiváló szolgálatokat tegyen. 
Szerencsétlenségre —  úgymond —  az 1806-iki Code de procé
dure nem eléggé kedvezett kifejlődésének. Kötelességünknek tar
tottuk, hogy rajta javítsunk, s áthatva az eljárás lényegileg gyors 
és ideiglenes természetétől, melyet e tárgyban nem lehet eléggé 
érvényre hozni, elrendeltük, hogy a végrehajtás az elnöki rendelet 
eredetije alapján is eszközöltessék. Nem kell e részben visszaélés
től tartani. Elnökeink soha sem érdemelték ki a vádat, hogy 
hatalmi körüket átlépték volna. Távol attól: gyakran el sem 
mentek küldetésüknek addig a határáig, a melyet a törvényhozó 
reájuk ruházott». 8 más helyen : «A bizottság annál kevésbé ha
bozott ez intézmény megerősítésében, miután majdnem százados 
tudomány és judikatura eléggé megállapította a référés-biró fel
adatának természetét.»

Idézeteimet ma alig fejezhetném be, ha a Commentátorok 
s különösen a Référés monográfiák szerzőinek, az intézményt 
magasztaló nyilatkozatait is e füzérhez csatolni akarnám.

* B elg ium . Actes parlementaires.
A képviselőház 1874. évi november 18-án, Thonissen előadása mel

lett, a senátus 1875. deczember 2!-én, a javaslat 11. §-ának egyhangú 
elfogadásával megerősítette a référés-intézményt, 1876. márczius 25-én 
lett törvénynyé a javaslat e része.

Art. 11. Le président du tribunal de I-ére instance statue provi- 
soirement par voie de référé: 1. sur les demandes en expulsion contre 
les locataires, sóit pour cause d’expiration du bail, soit pour défaut de 
payement des loyers; 2. sur tons les mitres cos, ilont it recommit
Vuryénce.

Adopte.
Az eljárást szabályozó §§. a törvényjavaslat további részeinek a 

napirendről levétele folytán, nem lettek tárgyalva. E részben tehát a Code 
de procédure 806. és köv. §§. továbbra is érvényesek.
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Analog kísérletek némely svájczi törvényhozásban. A zü
richi és a lausanne-i sürgősségi eljárásról szóló törvény- 

szakaszok fordítása.

Hálás feladat volna, szemlét tartani az újabb perrendtar
tások s a tárgyalás alatt lévő perrendtartási javaslatok fölött s 
kimutatni, hogy mennyire méltányolják mind — a sürgősséget a 
jogéletben ? Mentői magasabb a czivilizáczió színvonala; mentői 
élénkebb a törvényhozás érzéke az élet szükségletei iránt; 
mentői szilárdabb a törvényhozás önbizalma abban a tekintet
ben, hogy a kultúra fejlesztésére hatni képes; mentői életre
valóbb a judikatura : annál határozottabban látjuk kifejlődve a 
peres eljárásban a sürgősségi eljárást, annál nagyobb fontossá
got vív az ki magának a jogéletben.

Svájczban p. o. a nagy forgalomtól félreeső Solothurnban 
s a középkori hátramaradottságban tespedő Sct.-Gallen kanton
ban elélnek sürgősségi eljárás nélkül s ha csirái le is vannak 
téve perrendtartásaikban : az élet elhanyagolta e csirákat. Genf, 
Baselstadt, Vaud, és Zürich ellenben, nagyban kifejlesztették 
sürgősségi intézményeiket.

Ott látjuk első sorban, a baselvárosi Kanton polgári peres 
eljárását,* mely a genialis Heisler tanár tervezetei nyomán 
készült, — «Betreibung, Schnelle Betreibung, Schnelles Mieth- 
recht, Schnelles Gantrecht, Schnelles Wechselrecht, Schnelles 
Vogtsrecht» czímű intézményeivel s az elnök perelőkészítő és 
pervezető hatáskörével, mely őt a jogszolgáltatás leghathatósabb 
tényezőjévé teszi.**

V I I .

* Rathschlag und Gesetzentwürfe. Dem grossen Rath vorgelegt den 
22. Juni 187t. Törvénynyé lett az új polg. perrendtartás 1875-ben.

** Érdekes, hogy Baselben az első folyamodású törvényszék elnöke 
sokkal magasb fizetéssel van ellátva, m int a II. biróságé, épen azért, 
mert nehezebb az érintett hatáskörre alkalmas elnököt találni, mint a
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Ott van a zürichi eljárás az elnök sommás hatáskörével, 
mely a gyors adósság-behajtást, a felmondásokat, az építkezések 
körüli sürgősségi intézkedéseket, a letiltásokat, biztosításokat, a 
bizonyíték-biztosítást, a számadási felhívásokat, a kisajátítások 
körüli sürgős intézkedéseket s a référés-módjára szervezett 
fentartó rendelkezést (vorsorgliche Massnahmen) az elnök ha
táskörébe utalja.

Hasonló hatásköre van a svájczi szövetségi bíróság által a 
concrét perre kiküldött vizsgáló bírónak.

A zürichi «Befehlsverfahren»-1 jónak látom egész terjedel
mében lefordítva közölni :

«577. §. A rendeleti eljárásnak helye van:
1. a kétségtelen jog kiszolgáltatása czéljából, nem-vitás 

vagy nyomban tisztába hozható tényleges viszonyoknál;
■2. a tényleges állapot fentartása és fenyegető kár elhárítása 

czéljából, a per megindítása előtt vagy után (vorsorgliche Mass
nahmen) ;

В. a végből, hogy a tényleges állapot megkisérlett vagy 
fenyegető jogosulatlan önsegély vagy más önhatalmú eljárás 
vagy háborítás ellen biztosíttassák, nevezetesen a birtokvédelem 
szempontjából;

4. fél év alatt megindított visszahelyezési eljárás esetében.
578. §. Fentartó intézkedések megtételére a per megindí

tása után, csak a per bírája illetékes.
579. §. A rendelkezések kiterjedhetnek:
1. rendbüntetések terhe alatt kibocsátott általános tilal

makra, melyek ellen a békebirónál kereset indítható azok részé
ről, a kiket sújt;

2. bizonyos személyek ellen intézett meghagyások és tilal
makra: joghátrányok, végrehajtás, rendbüntetések terhe a la tt;

3. óvadék-szolgáltatásra való kötelezésre;
4. oly intézkedésekre, a melyek által a sújtott bizonyos 

vagyontárgyak fölötti rendelkezésében korlátoztatik.
580. §. A kérvényben mind a kérelem, mind az érvényesí

tett jog veszélyeztetésének módja szabatosan megjelölendő.

közönséges elnökösködésre, mely különben a svájczi felsőbíróságoknál 
.épen nem terhes.

M
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581. §. Ha a kérelem önmagában alaptalannak tűnik fe l: 
az elnök elutasítja; ha alaposnak találja, az alkalmas rendel
kezést nyomban kibocsátja.

Minden más esetben, a feleket tárgyalásra idézi, azzal, 
hogy az elmaradást beismerésnek fogja tekinteni. Kivételesen 
írásbeli nyilatkozatot követelhet a panaszlotttól.

582. §. Ha veszély van a késedelemben, az elnök a sürgős 
rendelkezést ideiglenesen megteheti ugyan, de ha gom ban 
meg nem idézi a panaszlottat: határnapot tűz ki, kifogasainak 
beadására azzal, hogy a rendelkezés különben jogerőre emel
kedik. Felfolyamodásnak a határidő elmulasztása folytán, jog
erőre emelkedett rendelkezés ellen, nincs helye.

583. §. Szemle, szakértővizsgálat, jelentések bekérése helyt 
foghat ugyan; de csak, ha elvesztett birtok visszaszerzéséről 
van szó s ha az ily bizonyítás nem igen hosszas és költséges. 
A bizonyítékok méltánylása czéljából, tárgyalás rendszerint el 
nem rendelendő. Ha a feltételek hiányoznak, az ügy rendes 
útra terelendő.

584. §. Ha a rendelkezés, ideiglenes intézkedés természe
tével bir s a nehézség bírói határozatot igényel: a panaszosnak 
a per megindítására határidőt kell kitűzni azzal, hogy a per 
meg nem indítása esetén, a rendelkezés hatályát veszti.

585. §. Oly ideiglenes intézkedések, a melyek által az ellen
fél kárt szenvedhetne, csak úgy rendelhetők el, ha egyúttal 
a kérvényezőnek meghagyatik, hogy megfelelő óvadékot le
tegyen.

Az elnök rendelkezését más esetekben is óvadék-adástól 
teheti függővé.

586. §. Szükség esetén, költség-előlegezést is követelhet az 
elnök.»*

Nagyon érdekes a fejlett perrendi intézményekben oly gaz
dag lausanne-i (Canton de Vaud) perrendtartásnak, tárgyunkra 
vonatkozó fejezete.

Lefordítom ezt is. Szövege a következő:

* Gesetz betr. die zürcherische Rechtspflege. 1874. A régebbi judi- 
katurát lásd ÜLLMER-nél. «Der zürcherische Civilprocess», nach den Ge
setzen und der Praxis dargestellt. 1861.
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« VI. Fejezet. A fentartó intézkedésekről. (Des mesures pro- 
visionelles.)

40. §. Sürgősség esetében, fentartó intézkedésekért lehet 
folyamodni:

a) a birtokvédelem szempontjából;
b) a peres tárgynak minden változás elleni megóvása czél- 

jából;
c)  mindama esetekben, a melyekben nehezen helyrehoz

ható kár fenyeget.
41. §. Az említett esetekben a biró, többi között elren

delheti :
1. a j>er tárgyát képező tartozás és járulékainak egészben 

vagy részben leendő végrehajtását, ha a tartozás szabályszerű 
okiraton vagy kötelező aláíráson alapszik ;

2. az erőszakkal birtokától megfosztott félnek ingó vagy 
ingatlan dolog birtokába való visszahelyezését;

3. jogtalanul elfoglalt ingó vagy ingatlan dolog elhagyását ;
4. a per tárgyának a feníorgó állapotban való fentartását 

vagy előbbeni állapotának visszaállítását;
5. a per tárgyának zárlat vagy bírói pecsét alá helyezését.
42. §. A 40. §-ban megállapított eseteken kívül is ideigle

nesen intézkedhetik a biró, és pedig
1. a per folyama alatt, a végítéletig járó tartásokat enge

délyezhet a polgári törvénykönyv 107., 108., 137. és 604. §§-ainak 
eseteiben;

2. válás esetében, (polg. tk. 136. §.) a gyermekek ideigle
nes gondozása körül rendelkezhetik;

3. elvesztett váltó vagy rendeletre szóló levél kifizetését 
elrendelheti.

43. §. A fentartó intézkedések az ügy minden fokában kér
hetők, a felek bármelyike által, még a bélkéltetési kísérlet előtt is.

44. §. A kérvényező fél óvadékot nyújt annak a kárnak a 
biztosítására, mely az ideiglenes intézkedésből származhatik. 
Mindazonáltal, a körülmények szerint, az alúl felmenthető a 
42. §. 3. pontja esetének kivételével.

45. §. A békebiró hatásköréhez tartozó ügyekben a béke- 
bíró, — a törvényszékéhez tartozókban, a jegyzőjével eljáró 
elnök rendeli el az ideiglenes intézkedéseket.

CG
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Ha a tárgyaláson (á l’audience) szorgalmaztatnak: a tör
vényszék rendeli el azokat.

46. §. A felet, a ki ellen a rendelet kéretett, meg kell 
idézni s ha lehet, meghallgatni. Ha az ellenfél meg nem jelent, 
távollétében hozatik meg a rendelet s az elmaradt félnek kéz- 
besíttetik. Nincs helye külön idézésnek, ha az intézkedések az 
illetékes biró tárgyalásán szorgalmaztatnak.

47. §. A rendelet, mely az ideiglenes intézkedésekről szól, 
ezek terjedelmét és feltételeit is előírja.

48. §. Ha a kereset megindítása előtt rendeltettek el az 
ideiglenes intézkedések: a keresetet a rendelet keltétől szá
mítandó 10 nap alatt, s ha az ügy a törvényszékhez tartozik, a 
békéltetés nem sikerültét igazoló okirat keltétől számítandó 
20 nap alatt kell megindítani.

Ha a rendelet a békéltetés meghiúsultát igazoló okirat 
kelte után hozatott: a per a rendelet keltétől számítandó 20 nap 
alatt indítandó meg.

E határidők elmulasztásával a rendelet hatálytalanná vált.
43. §. Az elnök rendelete ellen, a törvényszékhez felfolya

modásnak van helye.
Az elnök kimondhatja, hogy a rendelet a felfolyamodásra 

való tekintet nélkül végrehajtható lesz.
A felfolyamodás az illetékes törvényszék elé szóló idézés 

által gyakoroltatik. Az idézés 10 napon belül történik, mely 
határidő a rendelet kihirdetésétől s elmaradási rendelet esetén, 
annak kézbesítésétől számítandó. A felfolyamodás a törvény
szék előtt, közbeeső ügyként (incident) tárgyaltalak.

50. §. A rendelet annak a bírónak a jogán lesz végre
hajtva, a ki kibocsátotta. Ha a törvényszék bocsátotta ki, elnö
kének jogán lesz végrehajtva.

51. §. Az ideiglenes intézkedések akkor is elrendelhetők, 
ha az érdem nem tartozik a kanton törvényszékeinek illetékes
ségéhez.

52. §. Az a fél, a ki ellen a 41. §. 5. pontjában említett 
intézkedés kéretett, annak terhe alól, megfelelő biztosíték leté
tele útján felszabadulhat».

** *
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Az 1867. évi javaslat,* mely az 1870. évi törvényt előké
szítette, a rendelet ellen, a felebbviteli fórumhoz nyitott fel
folyamodást mindazokban az esetekben, a melyekben a fő ügy re 
nézve felebbezés van megengedve. A kanton törvényhozása 
fentartotta az előbbi törvény nyújtotta orvoslatot.**

vni.
Egy magyar sürgősségi eljárás szükségessége. Ilyennek 

tervezete, szöveggel és magyarázattal. Zárszó.

Hát minálunk, magyaroknál, nincs sürgős jogügy? Hát 
minálunk nem kár az, ha a helyett, hogy nyomban védelmet, 
orvoslást találna a veszélyeztetett, a megsértett magánjog, három 
vagy hat év múlva nyeri diadalmas, akadémikus elismerését, 
mialatt a rosszhiszemű félnek ezer módja volt, magát az igazság
szolgáltatás keze alól kivonni?

Milliókra tehetők azok a jogellenes veszteségek, a melye
ket minden sürgősségi eljárás hiánya folytán, jóhiszemű felek 
évenkint szenvednek ; milliókra azok a károk, a melyek abból 
erednek, hogy minden csekélységből költséges per lesz, mely 
az igazi controversiák, a valódi jogviták érzékeny hátrányára, 
bíróságainkat foglalkoztatja! Naponta mennek kezeimen s biró- 
társaim kezein keresztül olyan perek, a melyek egy elnöki ren
delettel, ha elvileg csak ideiglenes lett volna is, csirájukban 
elfojtattak volna.

Az 1836. évi XVIII. t.-cz. s az 1868. évi LIV. t.-cz. a «Vá
sári bíráskodás» intézményének megállapítása által némileg 
méltányolta a sürgősség követelményeit. De hát milyen kezekbe 
volt ez a jogszolgáltatás letéve ! És elvégre miért bizonyos alkal
makra szorítani a sürgős jogkérdések ellátását? Nem forognak-e

* Lásd egyébiránt: Exposé des Motifs du projet de Code de pro- 
eédure civile du Canton de Vaud. Partie Contentieuse.

** A lausanne-i référés-judikaturára nézve lásd: Repertoire des 
Arrets du Canton de Vaud. Par Charles Bőven. Lausanne 1877.
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fenn a nagyobb forgalmú városokban, e fővárosban különösen, 
mindenkor és folytonosan olyan szükségletek, minőket a vásári 
bíráskodás szemlél ? Nincsenek-e még más irányban is ily szük
ségletek, a melyek figyelmet követelnek ?

Erezték ezt hazai nagyobb városaink főbirái, kik a référé- 
hez hasonló extraordinaria cognitiót tényleg gyakoroltak. A régi 
Pestváros főbírája különösen, mind a juridiction gracieuse, mind 
a juridiction contentieuse körébe tartozó, majd ideiglenes fen- 
tartó, majd végleges természetű határozatokkal — bár megálla
podott rendszer nélkül s inkább a házi gyógykezelés módjára — 
segített a sürgős jogeseteken s hathatós békéltető befolyást is 
gyakorolt az eléje közvetlenül megidézett felekre.

Ezt a traditiót miért nem élesztette fel az Országbírói Érte
kezlet? !

Mindaz, a mi az élet e nagy és sokféle szükségletei szá
mára nálunk megvan, igen kevésből á ll:

A visszahelyezés csak perkent áll rendelkezésünkre ! A le
tiltás csak a végrehajtás stádiumában lehetséges ! A biztosítás 
es a zárlat kieszközlésének esélyei, kedvezőtlenebbek, a főnye
remény chance-ainál! A törvény méltányolja ugyan a veszély, 
a periculum in mora fogalmát; de mit tett vele judikaturánk? !

A szökés, a vagyonelpalástolás és elhurczolás minden elő
készületét megteheti az adós; az egész városrészben tudnak 
felőle, a házbeliek s a szomszédok név- tik a hitelezőt: a bíró
ság kimondja, hogy nincs veszély, mert valami végrehajtást 
rendelő végzést nem tud felmutatni. Végig kutatta a szeren
csétlen kérvényező a váltótörvényszék, a polgári törvényszék, 
a sok járásbíróság segédhivatalait. Nyugodt lehet, nincs veszély! 
Öngyilkossági kísérletet tehet az adós: nincs veszély, mert nincs 
előző végrehajtás ! Az első beperlés — az uralkodó tan szerint — 
soha sem jár veszélylyel: akkor még — ügyetlen kezdő az alpe
res ! Nem változtat semmit, ha csalásért büntetve is volt m ár: 
csak végrehajtás ne lett légyen ellene vezetve !

S eltekintve az érdeklett felek rémítő károsításától, milyen 
demoralizáló, a jogérzületet aláásó állapot ez! Semmi sem ne
veli jobban a közönséget magánjogi viszonyai rendezettsége 
tekintetében, semmi sem fejleszti annyira az üzleti életet s a 
közgazdászati gyarapodást, mint az az általános tudat, hogy a
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jogszolgáltatás gyors, könnyen elérhető s a mi a leglényegesebb, 
hogy hatályos, hogy effectiv s nem merőben elméleti, lassú és 
kiszámíthatatlan.

Mit jelent Francziaországban, mit Belgiumban, mit Basel- 
ben, mit Zürichben, Lausanneban vagy Géniben egy kötelez
vény, egy bon, egy munkateljesítési kötelezés, egy fizetési 
Ígéret?!

Milyen szent ott a lejárat fogalma!
Mik ezek minálunk!
Nem is veszik sokba a bíróság elé idéztetést. «Meddig húz

hatja peremet ügyvéd úr?# S azután megindul az állam által 
szentesített chicane-ok táncza!

Akarunk-e véget vetni ez állapotnak; fel akarjuk-e emelni 
jogszolgáltatásunkat arra a színvonalra, mely őt, nemzetünk 
culturális hivatásánál fogva, megilleti ?

Nem mondom, hogy a référé egymagában e bajokat mind 
orvosolhatja, de azt bátran mondhatom, hogy egy óriási hala
dást, egy sürgősen megvalósítandó és nyomban 7negvalósítható 
reformot képez ; azt bátran mondhatom, hogy ha ezt az intéz
ményt életbe léptettük s lelkiismeretesen megválasztott elnökök 
kezeibe adtuk a velejáró hatóságot: jó felét megvalósítottuk 
annak, a mit a szóbeliségtől várunk.

E meggyőződést fejeztem ki jelentésemben, a melyet 
1880-ban a boldog emlékezetű akkori igazságügyminiszternek, 
utazási benyomásaimról tettem. E jelentés végén néhány esz
mét formuláztam, mely, nézetem szerint, minden rázkódtatás 
nélkül, rövid idő alatt megvalósítható lett volna s a haladás 
dolgában, nagy lendületet adott volna törvénykezésünk fejlő
désének.

Ez eszmék egyike volt — a «Sürgősségi eljárás», a melyet 
10 §-ból álló törvényjavaslatban formuláztam is.

Az a javaslat, a most ismertetett elnöki hatóság mindkét 
ágát: a juridiction gracieuse-t s a juridiction contentieuse-t 
ölelte fel; természetesen nem abban a kiterjedésben, a melyben 
a code területén gyakorolják, hanem azokban a korlátokban, a 
melyekben a kezdet nehézségeinek tudatában s a mi viszonyaink 
között, azt szükségesnek és. lehetségesnek véltem.

Az a sürgősségi eljárás, a mely közzétett perrendjavasla-
W '  то
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tóm függeléket képezi, csak a juridiction contentieuse-t sza
bályozza ; mert az egész perrendtartásnak, a szóbeliség elvei 
szerint, egyidejűleg foganatba veendő reformálását tartottam 
szem előtt s e feltevésben, az egyoldalú kérvényekre, az ellen
fél meghallgatása nélkül hozandó határozatok kérdését, a végre
hajtási törvény revisiójának tartottam fenn, hol a letiltás, biz
tosítás és zárlat keretében, az eszme hasznosítandó volna.

De hasznosítandó volna az, a magyar polgári törvénykönyv, 
illetőleg egyes fejezeteinek életbeléptetése alkalmával is : mind 
a családjog, mind az örökösödés, mind a dologi, mind a kötelmi 
jog keretébe felveendő alkalmas intézkedések által.

Magától értetődik, hogy abban a szerencsés esetben, ha a 
sürgősségi eljárás előzetesen és önállóan, mint mostani perren
dünk kiegészítője volna tárgyalandó: az alábbi javaslatot az 
egyoldalú kérvényi hatáskörre vonatkozó szakaszokkal ki kel
lene egészíteni, illetőleg előbbi javaslatom álláspontjára kellene 
helyezkedni.

A javaslat, mely — a kifejtettek szerint — a szükebb érte
lemben vett référé-eljárást szabályozza, nem sokkal terjedelme
sebb a code de procédure illető fejezeténél. Összesen 18 §-ból áll.

Ezek elseje a következőkép van szövegezve:

1. §.
Mindazokban az esetekben, a melyekben peressé vált vagy 

ilyenné válható valamely jog tekintetében, birói intézkedés sürgő
sen igényeltetik annyira, hogy az orvoslás az általános eljárási 
szabályok szerint előreláthatólag elkésnék: a főügyre nézve illeté
kes polgári, illetőleg kereskedelmi kir. törvényszék elnöke, illetőleg 
az illetékes királyi járásbíróság főnöke vagy ezek kirendelt helyet
tese, sürgősségi birói hatóságot gyakorol, melynél fogva, az elő
terjesztett kén-elem fölött, a felek meghallgatásával, ideiglenesen 
s a főügyben hozandó határozatokra való befolyás nélkül, intéz
kedik és rendeletének nyomban foganatot szerezhet.

E szakasz elvileg definiálja az egész hatáskört, szabályozza 
az illetékességet, sőt még az eljárást is. Expositiója a törvény- 
javaslatnak oly annyira, hogy a többi szakasz csak commen- 
tárul szolgál s hogy élelmes gyakorlat ez egy szakaszszal beér
hetné.
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Kimondja 1., hogy kik ruházvák fól a sürgősségi hatóság
gal : a polgári törvényszékek elnökei, a kereskedelmi törvény
szék elnöke, a járásbíróságok főnökei s akadályoztatásuk eseté
ben, kirendelt helyetteseik.*

Kimondja 2., hogy milyen üyyekre terjed ki e jogszolgál
tatási közegek sürgősségi hatásköre: azokra az esetekre, a melyek
ben peressé vált vagy peressé válható valamely jog tekintetében, 
birói intézkedés sürgősen igényeltetik. Olyan kérdés tehát, a 
mely nem adhat perre alkalmat, a melyből per soha sem fejlőd
hetik, helytelenül vitetnék a sürgősségi bíró elé.

Kimondja 3., hogy a perfügyöség nem akadályozza a sür
gősségi eljárás igénybevételét, mert akár «peressé vált», akár 
csak «azzá válható» legyen a jogkérdés: a sürgősségi hatóság 
elé tartozik.

Kimondja 4., hogy sürgősnek kell a jogkérdésnek lennie: 
birói intézkedést sürgősen kell igényelnie s a sürgősség kulcsát 
is adja. Mert sürgős lehet az adósra, hogy az ellene folyamat
ban lévő eljárás megakasztassék, sürgős lehet az üzletemberre, 
hogy künnlevő pénzét megkapja; de ez, a sürgősségi eljárás 
megállapitására nem elég, szükséges ehhez az, hogy a baj 
olyan égető legyen, hogy az orvoslás, az általános eljárási sza
bályok szerint, előreláthatólag elkésnék.

Egyébiránt e részben a szerkezet a sürgőségi bírónak tág 
tért nyit az eset individualizálására, a fenforgó összerű körül
mények szabad méltánylására.

Kimondja 5., hogy a kereskedelmi és a sommás ügyek, a 
polgáriakkal egyformán részesülnek, de illető közegeik utján, a 
référés jótéteményében s hogy a kisebb polgári peres ügyek ez 
eljárásból kizárvák.

Kimondja 6., hogy az egyenrangú sürgősségi birák közül, 
melyikhez kell a félnek fordulnia, melyik az illetékes. Az álta
lános illetékességi szabályok alá helyezkedik e részben a sür-

* Nem lehetett eszemben, hogy az elnököket és járásbirákat töme
gesen és egyszerre e hatáskörrel felruháztatni kívánjam. A javaslatban 
ezt indítványozom: «E gyelőre  a z  ig a zsá g ü g y m in is z te r  fe lh a ta lm a z a n d ó  
vo ln a  a rra , hogy a  je len  fejezetben szabá lyozo tt ha tóságga l, a  h e ly i fo r g a 
lm i  ig én yé i s  a  rendelkezésre á lló  erők fig ye lem b e  vételével, egyes elnököket 
és já r á s b ir á k a t fe lru h á zh a sso n » .

52



53

gösségi eljárás. A félnek kérdeznie kell önmagát: hová fordul
nék, ha pert akarnék indítani sürgősségi ügyem alapja tekinte
tében ? Az a biró, a kihez a főügygyel fordulna, illetőleg annak 
a törvényszéknek az elnöke, egyúttal sürgősségi bírája. Ha 
pedig már folyamatban van a főügy, annál könnyebb az ille
tékes sürgősségi biró feltalálása.

Kimondja 7., hogy kérelemnek kell előterjesztetnie, hogy 
a sürgősségi eljárás nem indítható meg egy harmadik, végre
hajtó vagy közjegyző feljelentésére, de nem is a biró spontan 
elhatározására, melyre tán a főügy folyamán tapasztaltak alkal
mat szolgáltathatnának; hanem az érdekelt fél kérelmére lehet 
■csak helye ez eljárásnak.

Kimondja 8., hogy az eljárás contradictorius, hogy nem az 
egyoldalú kérelemre, hanem csakis az ellenfél meghallgatása 
után, mely alkalommal a kérelmező fél is meghallgatandó: «a 
felek meghallgatasával», tehát tárgyalás tartásával gyakorolható 
csak a sürgősségi hatóság.

Kimondja 9., hogy a sürgősségi biró nem elveket enunciál, 
nem ítél érdemileg, hanem intézkedik s hogy intézkedését «ren
delet» alakjában kell meghoznia.

Kimondja 10., hogy ez intézkedésnek milyen a hatálya, 
hogy az pusztán ideiglenes kisegítő, hogy a felek azt végleges 
bírói határozat kieszközlése utján megdönthetik, hogy ez intéz
kedés rés judicátát nem képezhet.

Kimondja 11., hogy milyen korlátái vannak a sürgősségi 
biró hatalmának, hogy bármilyen sürgős és bármilyen kiáltó 
legyen az ügy, olyan határozatot nem hozhat, a mely a rendes 
•eljárásban ítélő bírót bármiként feszélyezhetné, ítéletének 
prseiudikálhatna, helyre nem hozható hátrányt alkotna bárme
lyik fél számára.

Kimondja végre 12., hogy a sürgősségi rendelet, ha a biró 
helyén lévőnek találja, nyomban, minden teljesítési határidő 
mellőzésével végrehajtható; hogy ennek folytán végrehajtatását 
semmi jogorvoslat nem akadályozhatja s hogy e tekintetben a 
kir. Curia kézbesített és lejárt ítéletével egyenlő.

Ha már most figyelembe veszszük, hogy ez intézmény ná
lunk még egészen új, hogy nálunk újabb, mint 1685-ben Páris- 
ban volt: belátandjuk, hogy a törvényhozónak, a ki az intéz-
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ményt meghonosítani akarja, a felek s a bírák számára legalább 
főbb vonásokban ki kell jelölnie azokat a kategóriákat, a me
lyek rendszerint az eljárás tárgyát képezendik. A 2. §-ban ezért 
e tárgyak exemplificativ felsorolását kiséreltem meg, mely felso
rolás után egy zárpont azt az elvet állítja fel, a mely főelv alap
ján, a fel nem sorolt s mégis ez eljárás alá tartozó tárgyak fel
ismerhetők.

2. §.

A sürgősségi eljárás tárgyát képezi:
a) a birtokvédelem,
b) peres tárgynak minden változástól megóvása,
c) biztosítás, letiltás és zárlat esetei,
d) időszakonkintijövedelmek folyóvá tétele, ha a főkötelezett

ség fennállása igazoltatik,
e) megkötött kereskedelmi ügyletek teljesítése körül felmerült 

kérdések,
f) hagyaték birtokbavétele,
g) házasfelek válása esetében, a gyermekek elhelyezése és tar

tása, valamint a házas felek vagyoni kérdései,
h) építkezések és vízmunkák folyamán felmerült kérdések,
i) a bérleti és haszonbéri viszonyból eredő viták,
k) a végrehajtás akadályainak elhárítása,
l )  fogadósok vagy szállásadók és utasok között, e viszonyuk

ból felmerült kérdések,
m) szolgálat- vagy munkaadó és alkalmazottai között, e vi

szonyukból felmerült kérdések.
n) gyámsági és gondnoksági viszonyból eredő viták,
o) mindazok az esetek, a melyekben helyre nem hozható jog

talan károsítás, ideiglenes bírói intézkedés által, a főügyben ho
zandó határozat meghiúsítása nélkül, megakadályozható s az ügy 
bírói útra tartozik.

Ez o) pont, igaz, hogy az első szakaszban felállított hatás
köri elv ismétlését képezi, de mégis szükséges, mert különben 
az exemplificativ felsorolás taxativvé válnék s e megoldás hazai 
codificatiónkban, ilyen esetekre nézve, a legszokásosabb.
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Az érdekelt fél, a sürgősségi eljárást, az illetékes sürgősségi 
bírónál beadott kérvény által indítja meg, a melyben kérelmének 
jogalapját s a sürgősség okait röviden előadni tartozik.

A kérvényhez a szükségelt idézési lapok s a kiránt rendelet 
tervezete melléklendők.

Az 1. §-ban, az eljárás megindításának rugójául megjelölt 
kérelem alakja : a bírónál beadott kérvény. Eltérés az, a fran- 
czia eljárás formáitól, hol a bizonyos s előre, concrét ügyre való 
tekintet nélkül megállapított référés-ülésre történik az idézés, 
úgy, hogy az elnök az ügygyei csak akkor ismerkedik meg, a 
mikor annak tárgyalása kezdődik — hacsak az elnök a rend
kívüli megjelenési idő engedélyezése kérdésében, az ügygyei 
már meg nem ismerkedett, vagy ha az requéte tárgyát külön
ben nem képezte. — Czélszerü-e nálunk az idézés e módja ? 
Én nem tartom jelenleg alkalmazandónak. Az eljárásnak kell, 
hogy bármily rövid legyen különben, valami Írásbeli, mara
dandó alapot biztosítsunk. Ha már kérvényt kell írni, írassuk 
azt inkább az idézés kibocsátása előtt, mint ennek megtörténte 
után. A fél ily módon sokszor elhamarkodástól óvatik meg, 
mert ha valamely alaptalan prietensiót fogalmazni, leírni s alá
írni kell, ez oly józanító művelet, mely sok embert észre térít, 
ki különben, hevenyében az idézést foganatosíttatná. Azonfelül 
az ügymenet érdekében előnyösnek tartom, hogy a référés-biró, 
az ülés megkezdése előtt, magát a sorra kerülendő ügyek ter
mészete iránt tájékozhassa s mentői kevesebb meglepetésnek 
legyen kitéve. Kézbesítő közegeink sem szervezvék úgy, hogy 
a fél azokban elég gafantiát láthatna a kézbesítés gyors és sza
bályszerű foganatosítása tekintetében, ha az elnök tegise alatt 
végbe nem megy. Azonfelül az állampolgárra nézve a legmél
tóbbnak is tartom, hogy bírája idézze maga elé s ne minden 
jött-ment ember hurczolhassa oda merő szeszélyből. E részben 
a következő §-nak az az intézkedése is szolgál indokul, a mely 
szerint az elnök (biró) a nyilván helytelen kérvényt visszauta
síthatja — a nélkül, hogy az idézéseket kibocsátaná. Tegyük 
fel, hogy egy fél a petitumot arra irányozná, hogy örökösnek

3 . §.
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kimondassák s neki a hagyaték átadassák, a nélkül, hogy a kér
vényből valamely e petitumban benfoglalt és teljesíthető sür
gősségi kérdés fenforgása kitűnnék; vagy hogy közigazgatási, 
például illetékkivetési, közegészségi vagy rendészeti kérdést 
érvényesítene a référés utján. Minek akkor az örökösöknek, a 
kincstár képviselőjének, a városi vagy megyei főorvosnak, a városi 
kapitánynak czéltalan megidéztetését lehetővé tenni s minek az 
ügyet tárgyalásra bocsátani ? Pedig, a közvetlen idézés mellett, 
ilyen csodabogarak létrejöhetnének.

A petitum, a kérvény mellékletét képezendi. Nagy előnyei 
vannak, ha a fél reá biratik, hogy az ordonnance-t szerkeszteni 
megkísérelje. Az ügyvédek úgyis rendszerint úgy fogalmazzák 
a petítumot, hogy abban a bírót beszéltetik— «méltóztassék 
kimondani: alperes köteles . . . frt . . krt 15 nap alatt, végre
hajtás terhe mellett felperesnek megfizetni» stb. Sok esetben 
az ügyvédek által szerkesztett ordonnance, határozat erejére 
lesz emelhető s ha módosításokat szenved is, indok vagy ren
delkezés tekintetében: a határozat gyors szerkesztését lényege
sen megkönnyítendi.

A kérelem jogalapja s a történeti rész, szoros kapcsolatban 
állanak. A hatáskör, ennek — s a sürgősség okainak ismerete 
nélkül, meg nem állapítható; mert ha a perrendszerü sürgősség 
még tényállítással sincs indokolva : a kérvény a priori vissza
utasítandó lesz. Ha p. o. a fél a sürgősség okául azt adja elő, 
hogy el kell utaznia: ez rendszerint elfogadható nem volna, mert 
hisz ügyvédet bizhat meg.

Az idézési űrlapokat könnyen megszerezhetőkké kell tenni. 
Az eljárást gyorsítandja, ha a határnap és óra kivételével, mely 
az elnöknek van fentartva, kellőleg kitöltve, a kérvényhez mel- 
lékelvék. A félnek gondja lesz reá, hogy jól töltse ki, mert érde
kében áll, hogy a kézbesítés körül fennakadás ne legyen.

4. §.

A kérvény tárgyában a sürgősségi bíró, hacsak azt nyilván 
helytelennek nem találja, a legközelebbi sürgősségi ülésnapra, sőt 
a sürgősség fokához képest, napról-napra s óráiról-órára, szükség 
esetén, vasár- és ünnepnapon, saját lakásán is tartható tárgya-
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lást rendel, arra a feleket megidézi s ezeket a kitűzött ügyek sor
rendében felhívja.

E szakasz indokolása részint előlegezi etett a korábbi §. 
indokolásánál, részint a dolog természetében fekszik. Mihelyt a 
sürgősséget formailag elismertük, az elnöknek meg kell adnunk 
azt a rendelkezési szabadságot, mely az eset sürgősségi fokának 
méltánylásában áll. Az ügyek felhívására nézve, a legigazsá
gosabb a kitűzés sorrendé. Az érkezés sorrendé el nem fogad
ható alapul, mert a sürgősség foka a döntő a kitűzésnél. Órára 
szólván az idézés, a netáni elmaradás a felhívás sorrendében 
konstatálható s a megjelent fél, a ki a kitűzés által sorrendi 
jogot szerzett, nem kötelezhető arra, hogy tovább várjon ellen
fele elmaradásának konstatálása czéljából, mint a sorrend sze
rint várni köteles.

A tárgyaláson a felek személyesen vagy képviselők által 
jelenhetnek meg s okirataikat és tanúikat magukkal hozhatják.

A biró, a felek személyes meghallgatását elrendelheti, a hely 
színére szakértőt küldhet s azt utasíthatja, hogy a tapasztaltakról 
még az ülés folyamán tegyen jelentést.

Eskü általi bizonyításnak a sürgősségi eljárásban helye 
nincs.

A sommás eljárásnál is sommásabb sürgősségi eljárásban 
ügyvédi kényszer nem alkalmazható. Hisz a költségtől is meg 
akarjuk a feleket ez eljárásban kímélni. A gyorsaság érdekében 
áll, hogy a felek bizonyítékaikat magukkal hozhassák. A szak
értő csak bírói közeg ez eljárásban; mert e bizonyítékra nézve 
ez eljárásban kiválóan abból a szempontból kell kiindulni, hogy 
a szakértő csakis a biró meggyőződés-szerzési eszköze. E tekin
tetben az állandó, nyilvánosan kifüggesztett szakértői lajstro
mok nagy városokban kitűnő szolgálatokat teendnek s a felek
nek módjukban lesz, netáni észrevételeiket, a szakértő egyéni
sége tekintetében megtenni s a biró azokat értékük szerint 
méltánylandja.

E részben a javaslatnak a szakértőkről szóló fejezetére kell 
utalnom.
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Ha a tárgyalásról a kérvényező fél elmarad: megjelent ellen
felének indítványára a költségben elmarasztalandó.

Ha alperes marad e l: a biró felperes előadása alapján bocsát 
ki rendeletét.

Az idézésről szóló vevények beérkezte előtt, elmaradásra ala
pított határozat nem hozható.

Az illetékességtől való eltérésnek, alperes elmaradása eseté
ben sincs helye.

E szakasz az elmaradás következményeit szabályozza. 
Elmaradásról, perrendi értelmében, szó addig nem lehet, a míg 
az idézés megtörténtét igazoló illető vevény a biró előtt nem 
fekszik. Úgynevezett makacssági határozatnak helye nincs, ha 
alperes maradt el. Szükséges, hogy a biró, ha érdemleges hatá
rozatot hoznia kell, magát az ügyben tájékozhassa. Csak ha a 
kérvényező fél marad el, nem szükséges ilyen tájékozás; mert 
akkor a kérelem elejtettnek tekintendő s érdemleges határozat, 
mely jogokat veszélyeztethetne, nem hozható.

Az illetékességtől való eltérésnek, a főügy szempontjából 
nem lehet helye.

Az eskübizonyíték, az eljárás ideig]enességi jellegénél fogva, 
lett kizárva.

6 .  § .

7- §•

A határozat rendszerint a tárgyalás befejeztével, nyomban 
meghozandó és kihirdetendő.

Bonyolódott, hosszas bizonyítást igénylő s az elhamarkodás 
veszélyével járó ügyek tekintetében, a sürgősségi eljárásnak hely 
nem adható.

A sürgősségi eljárás természetéből és czéljából folyik, hogy 
a határozat nyomban meghozandó s annak kihirdetése el nem 
napolható. A «rendszerint» szónak nem az az értelme, hogy 
bonyolódott ügyekben a biró hosszas készülésre vehet magának 
időt. Ilyen esetekre a référét határozottan ki kell zárnunk. Ha 
a biró érzi, hogy nem biztos abban, mit kell tennie, jobb, ha az
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ügy a rendes útnak marad fenn. Fájdalom, akkor a sürgősség 
daczára sem tudunk a félen segítni. A határozat elhalasztásá
nak tehát csak akkor lesz helye, ha a biró valamely bizonyíték 
beérkeztétől vagy kiküldött szakértő jelentésétől teszi függővé 
határozatát.

A biró legjobban fogja méltányolhatni, vájjon bonyoló- 
dottsága daczára, olyan sürgős-e az ügy, hogy a tárgyalást 
inkább további bizonyítás vagy a felek új meghallgatása czél- 
jából elnapolja, mintsem, hogy a sürgősségi eljárástól az ügyet 
elterelje.

Az «en état de référé» alakjában a törvényszék elé utalás
nak abusiv franczia intézményét nem véltem ajánlhatni. Mert 
ha az elnök nem tudott az ügygyei megbirkózni, akkor a tör
vényszék tanácsa ép oly zavarba juttatnék, a milyenben az 
elnök az ügy felvételekor volt.

E részben a belga javaslat álláspontját foglaltam el.

8. §.

Ha a határozat, a föügyre vonatkozó kereset beadása előtt 
hozatott: a bíró abban, a kereset beadására határidőt kitűzni 
tartozik. Ha a kereset az alatt a határidő alatt be nem adatott: 
a marasztalt fé l kérelmére, a sürgősségi rendelet hatályon kívül 
helyezendő s az azt kieszközölt fél az eljárás költségeiben elma
rasztalandó.

E szakasz controversia tárgyát képezheti s a 14. §-szal szo
ros kapcsolatban áll.

Az ordonnance ideiglenes jellege van e §-ban kifejezésre 
hozva, A rendeletnek nincs önálló létjogosultsága, csak tekin
tettel valamely függő vagy folyamatba tehető perre van helye 
a biró contradictorius intézkedésének ; mindaz, a mi nem jog
vita, vagy nem ilyenből meríti létét, az nem tartozhatik bírói 
contradictorius határozat alá.

Azért kell gondoskodni arról, hogy az ideiglenességet, vég
leges állapot váltsa fel. Ha a per már folyamatban van: akkor 
úgyis bekövetkezik a véglegesség: ítélet, egyezség vagy perleté
tel alakjában; de a hol még nincsen per, ott az elnök kitűzi a 
perindítás határidejét. E részben tág tért hágy a javaslat az

79



60

elnöknek. A határidő minimumát vagy maximumát nem adja 
meg és az elnök az öszszerü esethez képest fogja azt — egy 
hétben vagy egy évben megállapíthatni.

Ellenvethető, hogy ez intézkedés által, az intézményt per
gátló erejétől fosztjuk meg; de én nem osztom e felfogást.

A pergátló erőt egyrészt a tárgyalás felvilágosító hatásában, 
másrészt a rendelet végrehajtásának befejezett tényében kere
sem s ha találó és tapintatos a rendelet: helyre fogja állítani a 
megzavart jogrendet úgy, hogy a felek további bírói intézkedést 
sürgetni sem fognak.

9. §.

A sürgősségi eljárás folyamán a felek, annak tárgyára 
nézve, bírói egyezség hatályával kiegyezhetnek.

Ilyen esetben, a felek az egyezség szövegét hitelesítés s a jegy
zőkönyvhez leendő csatolás végett, a bírónak aláírva átadják.

E szakasztól sok jótéteményt várok. Minden államban van 
békéltető intézmény, csak nálunk hiányzik az teljesen. A béke- 
biráskodásnak itt szabályozott alakja az, mely hazánkban a leg- 
possibilisebb. Az elnöki tekintély itt, a perindítás küszöbén, 
nagy mérvben hasznosítható a j)er-megszüntetés czéljára.

E szakasz összefügg a felek személyes megjelenését vagy 
személyes megjelenésre való idéztethetését megállapító 5. §-szal.

Kérdés merülhet fel arra nézve, vájjon az elnök ez eljárás 
folyamán élhet-e avval, a rendes eljárásról szóló javaslat által 
engedett joggal, hogy a felek békéltetésére bizalmi férfit kiküld- 
jön ? Én azt hiszem, hogy a sürgősség fokától fog függni, vájjon 
azt tegye-e, de elvi nehézség fenn nem forog az ellen, annál ke
vésbé, miután a békéltetés lehetőleg előmozdítandó.

10. §.

A sürgősségi ügyek tárgyalásáról a jegyző táblázatos jegyző
könyvet vezet.

Bármily ideiglenes és futólagos legyen a sürgősségi eljárás, 
valami Írott nyomának mégis kell lennie — részint a történt 
hivatalos eljárás constatálhatása, részint a rendelet kiadmányá-
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nak (esetleg eredetijének) lehető elveszte, részint az orvoslatok, 
végre a bírói felelősség szempontjából. A táblázatos jegyző
könyv a külső eljárási tényeket van hivatva fixirozni; a kérvény 
s a határozat eredetije csatolmányát képezi. De az említett 
okból olyan esetben, a mikor a végrehajás az eredeti rendelet 
alapján eszközöltetik, a rendelet tartalma a táblázatos jegyző
könyvben mégis fixirozandó lesz.

П . §•

A rendelet nyomban végrehajtható s e végből megfelelő intéz
kedést kell tartalmaznia.

A végrehajtói intézmény lehetővé teszi, hogy a rendelettel 
ellátott fél önmaga gondoskodjék annak végrehajtásáról. E sza
kasz egyúttal kimondja, hogy a végrehajtást szenvedőnek semmi 
olyan orvoslata nincs, mely a végrehajtást elhalaszthatná; mert 
a 17. §-ban megállapított orvoslat, a felfolyamodás, az ntóbbi 
§. világos rendelkezése szerint, a végrehajtásra halasztó hatály- 
lyal nem bír.

Az elnök a végrehajtás időpontját is megállapítja; teljesí
tési határidőt is szabhat, ha az eset úgy kívánja p. o. kihurczol- 
kodásoknál.

12. §.

A bíró a rendelet végrehajtását meghatározott óvadéki ösz- 
szegnek, a kérvényező által, a kiküldött végrehajtó kezeihez való 
letételétől teheti függővé s kimondhatja, hogy a marasztalt fél a 
rendelet végrehajtása alól meghatározott óvadéki összegnek a ki
küldött végrehajtó kezeihez való letétele által szabadulhat.

Az eljárás jogíentartó s ideiglenes természete kizárja azt, 
hogy a felek egyike annak a koczkázatnak tétessék ki, hogy a 
vegleges bírói Ítélet Írott malaszt maradjon számára. Azért sok 
esetben az elnök csak úgy fogja bátran meghozhatni intézkedő 
rendeletét, ha az ellenfelet minden károsítás ellen biztosított
nak tudja.

Viszont, a győztes fél sem kivánhat többet, mint hogy kár 
ellen biztosítva legyen s ha az eset úgy alakul, hogy pénzben

81



62

kifejezhető az elhárítandó veszély asquivalense, módot kell alpe
resnek nyújtani arra, hogy a sürgősségi eljárás czéljának korlá
tain túl ne molesztáltassék.

13. §.

A marasztalt fél, beállott változások alapján, a rendelet 
hatályon kívül helyezését, a főügyben hozott határozat meghoza
taláig, sürgősségi kérvény utján, ugyanannál a bírónál szorgal
mazhatja, a ki a neheztelt rendeletet meghozta.

A nóvumnak ez eljárásban is módot kell adni arra, hogy 
érvényesülhessen. Nem utalhatunk ilyen esetben a rendes per 
útjára. Ép oly sürgős lehet a rendelet által sújtott félre nézve, 
a beállott új körülmények folytán, a rendelet hatályon kívül 
tétele, mint eredetileg volt felperesre nézve, annak kieszközlése.

Az elnökre nézve pedig — tekintve elhatározási szabadsá
gának tág terét — könnyű lesz méltányolni a novum jelentő
ségét. Az egyszer már alaptalannak talált ily kérvény, alig fog 
megújíttatni.

14. §.
A sürgősségi eljárásban mindenik fél viseli költségeit. Az 

ebben az eljárásban felmerült költség megtérítése kérdésében, a 
főügy bírósága határoz.

E §. merőben, annak az elvnek az alkalmazása, hogy a 
sürgősségi biró végleges érvényű határozatot nem hozhat. É ren
delkezés mindazonáltal két esetben kivételt szenved: 1. a 6. §. 
esetében, melyben a kérvényező a tárgyalástól elmarad. Beáll 
akkor a vélelem, hogy álláspontja tarthatatlan s hogy ennek 
folytán, főügyet sem akar megindítani. Az idézett fél ez esetben 
elesnék az alkalomtól, hogy a költségmegtérítéshez egyáltalá
ban hozzá jusson; 2. a 8. §. második bekezdése esetében, mely
ben az arra utasított fél az elnök által kitűzött határidőben, a 
föügyet meg nem indította; mert ez esetben is elesnék az ellen
fél a költségnek javára való megítélésétől.

E §. ellen a legsúlyosabb ellenvetés, hogy a sürgősségi 
eljárás pergátló erejét gyengíti; mert még a lényegben megnyu
godott félre is lélektani nyomást gyakorol arra, hogy a költség
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szempontjából megindítsa a föügyben az eljárást. A franeziák 
azért állapodtak meg abban a gyakorlatban, hogy a sürgősségi 
biró a költségkérdést, a főügyre való tekintet nélkül s ettől füg
getlenül végleg elintézze.

A §. védelmére azonban felhozható az intézmény alapelvé
nek következetes keresztülvitele s az a mozzanat, hogy a sür
gősségi eljárásban felmerülhető költség oly csekély, hogy a fő- 
iigyre való költekezéssel arányban nem áll.

15. §.

A biró ama határozata ellen, a melylyel illetékességét leszál
lította vagy a kérvénynek, sürgősség hiánya miatt, helyt nem 
adott; orvoslatnak helye nincs.

Ily határozat ellen az orvoslatnak nem volna többé czélja. 
Mihelyt a sürgősségi biró illetékességét leszállította, vagy a 
sürgősség fenforgását megtagadta; a sürgősségi kérvény már 
eltévesztette czélját s minden merőben akadémikus erőszakolása 
a sürgősségi eljárás megállapításának, csak a felsőbíróság hasz
talan terheltetését vonná maga után. Ilyenkor jobban teszi a 
fél, ha nyomban megindítja a főügyet, vagy az illetéktelen bíró
tól az illetékeshez fordul.

Nyilvánvaló, hogy az illetékesség kérdésében, már a sür
gősségi biró előtt érvényesíthetők mindama szempontok, a me
lyek a főügyben az illetékesség körül helyt találhatnak.

A sürgősségi biró határozata, e részben sem pnejudikálhat 
a főügy bitójának.

16. §.

A sürgősségi eljárás folyamán hozott rendeletet, a főügy 
bír ósága, indítványra hatályon kívül helyezheti.

De csak a főügynek abban a stádiumában, a melyben a 
bíróság a sürgősségi úton tárgyalt kérdésben határozni hivatva 
van, ha sürgősségi eljárás nem vétetett volna is igénybe.

Sürgősségi eljárás-forma hatáskört e §. sem nyújt a főügy 
rendes bíróságának.
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17. §.
«

A 15. §-Ъап nem érintett határozatok ellen, a végrehajtásra 
halasztó hatálylyal nem bíró felfolyamodásnak van helye, mely 
határidőihez kötve nincs és a felső biró által soron kívül elinté
zendő.

A 15. §. már kimondta, hogy mikor nincs általában helye 
orvoslatnak. Minden más határozat ellen, a jelen §. megálla
pítja a felfolyamodás orvoslatát.

A 11. §. már kimondotta, hogy a sürgősségi határozat 
nyomban végrehajtható; a jelen szakasz világosabban kimondja, 
hogy az egyetlen orvoslatnak, a melyet a sürgősségi eljárás 
ismer, a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. Ez intézkedés 
nélkül, a sürgősségi eljárás teljesen eltévesztené czélját.

Ily körülmények között, a törvényhozó bátran bízhatja nz 
érdekelt félre, hogy mikor kíván élni a felfolyamodással. Ha 
érdeke sugalmazza, azonnal fog vele éln i; ha többé gyakorlati 
hasznot nem vár tőle, nem fogja reá szánni a költséget.

18. §.

A felfolyamodás az elnök határozata ellen, az illető kir. 
táblához, a kir. járásbiró határozata ellen, az illető kir. törvény
székhez intézendő s az eljárt bírónál benyújtandó.

E szakasz az «Instanzenzug»-ot szabályozza. Közel fek
szik, hogy a járásbiró sürgősségi intézkedését, a fölötte álló 
kollégium bírálja meg. Az elnök intézkedése ellen nem lehetett 
a törvényszéket felsőbb fórummá tenni, mert ez, főnöke hatá
rozatainak megvizsgálásánál feszélyezve volna.

A benyújtás, az iratok fel térj eszthetése s az ügyek evidentiája 
miatt, annál a bírónál rendelendő el, a kinek határozata ellen a 
felfolyamodás irányozva van.

A felsőbíróság eljárása sürgősségi ügyekben, külön sza
bályozandó nem volt. A sürgősségi ügyek soronkívüli termé
szete, melyet az előző §. megállapít, e tekintetben kielégítő.

** *
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Uraim!
Egy rendszert mutattam be önöknek, a mely fölött sok oly 

nem-franczia jogász, a ki különben a franczia perrendi intéz
ményeket figyelmére méltatja, kicsinylőleg átsiklott, vagy ha 
pillanatig meg is állapodott nála, nem érdemesítette arra, hogy 
róla szót vesztegessen.

Láttam, hogy e rendszer: kétszázados gyakorlatban meg- 
edzett hatalmas intézmény; láttam annak végtelen jótétemé
nyeit és szivemből óhajtom, hogy azokban mi, magyarok is 
részesüljünk.

Azért tettem meg a szerény kísérletet, hogy azt kormá
nyunknak az ismertetett alakban ajánljam.

Tudom, hogy e javaslat részleteihez sok szó fér, de mind
nyájunknak, a kik törvénykezésünknek az élettel való kiengesz
telését óhajtjuk, az az érdeke, hogy az a sok szó mielőbb elmon- 
dassék.

Azért kérem önöket is, csatlakozzanak törekvéseimhez 
és — miként a Chátelet elé terjesztett kérvények szokásos zár
szavai hangzottak —- jót fognak vele tenni: «Et vous ferez 
bien.» (Elénk éljenzés.)

Elnök C sem eg i K á r o ly :  Tisztelt Teljes-ülés! Azt hiszem, 
bátran mondhatom, hogy köztünk egyetlenegy sincs, ki a theoriá- 
ban a rohanó anarchiától tartana, vagy a consolidált praxis 
megrontásától félne akkor, ha gyorsított sürgősségi eljárás 
behozatnék törvénykezésünk rendszerébe. Kétségtelen, igen 
lassú, nem minden várakozásnak megfelelő eddigi eljárásunk. 
Sokan vagyunk, kik nagyon óhajtjuk, hogy az igen tisztelt fel
olvasó úr által megjelölt elveken alapuló — valódi sürgősségi 
eljárás jöjjön törvénykezési miseriáiuk segítségére.

Igen nagy figyelemmel kísértem az előadó úrnak élvezetes, 
tudományos, alapos előadását. Egy vezérfonalat véltem észre
venni az egész előadásban, mely a franczia jogintézmények
nek úgyszólván központját, a sokféle változatosságok között a 
változhatlant, az esetlegességektől és körülményektől függő 
alakulatok között — az összetartó kapcsot, az azonos szellemet, 
az egységes gondolatot képezi. Ezen szellem — a franczia tör-
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vényliozásnak minden törvényen áttörő és uralomra jutó szel
leme — azon erős áthatottságban nyilvánul, mely a jogot mint 
jogot —  ennélfogva a jognak mint az állam legfőbb erkölcsi érté
kének oltalmát és érvényesülését, minden más szempont és tekin
tetfölé helyezve, nem engedi, hoyy az, bármi szín és ürügy alatt, 
bármi csábítónak mutatkozó mellék-érdek káprázatos varázsa 
alatt, a mindenekfölött álló magas polczáról leszoríttassék, vagy 
habár csak veszélyeztessék. Különösen fel kellett tűnni ezen 
szellem érvényesülésének a «Reféré» intézményben; mely intéz
mény — úgyszólván formátlan gyorsasága által mintegy alkal- 
mul szolgál, a külső — létokát képező «sebesség» kedvéért, a 
tulajdonképeni létok, a benső lényeg — a jog szempontja fölötti 
gyors áthatolásra.

És ime, mit láttunk, tisztelt Jogászegylet! Azon igen élve
zetes és tartalomdús előadás alatt, melylyel igen tisztelt tagtár
sunk épen most gazdagította ismeretkörünket, újra és újra 
szemeink elé tárul azon bámulatos erély és következetesség, 
melylyel a franczia— bogy úgy mondjam jogászi és a jog iránti 
gondosság és gyakorlatias óvatosság — még a legalárendeltebb- 
nek látszó «Référó»-ben is fölébe helyezi az anyagi jog garan- 
tiáit minden egyéb tekintetnek; s midőn az ezen intézmény 
által átkarolt ügyek természetének megfelelő gyorsaságnak meg
felel : soha sem téveszti szem elől, hogy úgy mint mindenütt a 
jogi törvényhozás egész területén, úgy itt is : a gyorsaság csak 
modalitás, a lényeg azonban — a sérthetlen jog.

A mit ugyanis elvesz a «Référé» az eljárási fonnák biztosí
tékaiból: azt pótolja, az intézményt kezelő személyben rejlő garan- 
tiák fokozása által.

A jog biztositéka a legkevesebbet sem csökken, csupán 
áthelyeztetik; a formák helyét: a biró foglalja e l ; a formai biz
tosíték hiányát a személyes biztosíték hatványozása helyet
tesíti.

Azt bizonyára egyikünk sem fogja állítani, hogy a rend
szer, a mint az velünk megismertetett — in abstracto, egyálta
lán veszélytelen lenne; sőt nem állítja, nem is hinné közülünk 
senki, hogy az bizonyos esetekben ártalmassá, demoralisalóvá 
ne válhatnék. íme, uraim, a törvényhozás dicsősége, mely még 
ily természetű ügyekben is megkerülte a Scillát és megkerülte
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a Charibdist is! Francziaországban a törvényszék elnöke a 
legtudósabb, a legtapasztaltabb, magas állásánál fogva a \idék, 
az osztályok, a társadalmi körök befolyásától a legtávolabb álló, 
a legtöbb bizalmat gerjesztő bíró — ez bírája ezen legapróbb, 
látszólag legjelentéktelenebb — a formák garantiáját csaknem 
teljeeen nélkülöző ügyeknek. Az intézmény — a mint azt a 
tisztelt felolvasó úr ékesen előadta, hazájában — s a mint ez főleg 
Párisra vonatkozólag kétségtelenül áll — igen népszerű. Ez 
mindenesetre azt mutatja, hogy kezelői — különösen a párisi 
Cour elnökei — nagy gonddal, nagy buzgalommal, a jogok és a 
jogos érdekek óvatos kíméletével kezelik a reájuk bízott, csaknem 
providentiális hatalmat. Mutatja azt: hogy a franczia jogász
szellem valódi genialitása kellőleg tudja értékesíteni az erőket, s a 
legkiválóbbakat ott használja, a hol csak is a legkiválóbbak felel
hetnek meg a legnagyobb bizalmat igénylő — az egyes esetek
ben nem is ellenőrizhető feladatnak. Idő, fáradság, pénz, egyéni 
és állami munka megkiméltetik; a polgár és az állam minden 
irányban megtakarit; a kifogyhatatlan fensőbb értelem sugal
latára alkotott legegyszerűbb intézmény által, egy embernek 
kellőleg felhasznált jogos tekintélye néhány perez alatt meg
oldja a jog problémáját, kielégíti a polgárt, eleget tesz az igaz
ság követelményének, tiszteletet szerez hazája jogrendének, 
megerősíti a jog tevékeny hatályába helyezett hitet.

Bár megértenők mi is e szellemet; bár okulnánk a civi- 
lisatio vezérnemzetének nagy eredményekben igazolt ezen útmu
tatásán. Bár mi is a törvénykezés czéljaira, törvényszékeink tudo
mányos színvonalának emelésére, a törvény értelmének a jog
tudomány irányzása melletti felkeresésére, és annak a meg
talált helyes értelem szerinti rendíthetetlen alkalmazására; 
bármi is a valódi törvénykezésnek a népre szétterjedő áldásai 
fokozására, ez által a jog iránti bizalom, az állami intézmények
ben helyezett hit megerősítésére értékesítenők elnökeinket épen 
úgy mint a francziák. Bár megtanulnék, hogy az elnöki állás
nak és az elnöki foglalkozásnak degradálása által a fütőeszkö- 
zök beszerzésére, a papír- és toli-készletek bevásárlására, az e 
körüli kiadások elszámolására, és a nehézmények iránti végte
len nyilatkozatokra és ellennyilatkozatokra: midőn tulajdon
képen elvonjuk az elnököt valódi feladatától, egyúttal lesülyeszt-
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jük a legmagasabb bírói állást azon polczról, a hol az, a min
dennap kitűnő mélyebb belátásnak, nagyobb tudománynak, 
több és alaposabb tapasztalatoknak constatálása által, az ön
ként keletkező és fokozódó tisztelet tárgyává, a nemes ambitio 
ébresztőjévé válik és ugyanekkor megfosztjuk a törvénykezést 
azon tekintélytől is, melyet a tudomány és jellem által kiváló 
elnökök személyét környező fény magára a törvényszékre 
terjeszt.

Sokat tanulhatunk — a sürgős, és mégis veszélytelen eljá
rás feltételein kívül is — a Référé-intézmény rendszeréből; mert 
ebben is — sőt bizonyos szempontból épen ebben tükröződik 
leginkább vissza a jog érvényesítésének egész területén uralkodó 
törvényhozási gondolat. Ezen intézményben látjuk ezen felül
— a minden körülmény között, s minden tényezők számbavéte
lével az igazság megvalósításának feltételeit érvényesítő — igazi 
administratiónak comprehensiv tevékenységét — a rendszeren 
kívül eső alkotásában; és épen ez az, a mi legvonzóbb és leg
érthetőbb módon tudatja velünk: valódi comprehensiv szellemét 
teljes tevékenységben, s hogy más az administratio és más a mit
— a mi practicusaink annak árulnak — a manipulatio!

Szabadjon reménylenem, hogy a magyar jogász közszellem 
is már legközelebb érthetően tudtul adandja az illetőknek, 
hogy e különbséget teljesen érti és hogy erős akarata, az e 
körül mesterkélten ápolt zavarnak szétszakítása által — a 
nyomorúságok megszüntetésének legelső feltételét felismerésre 
juttatni.

Visszatérve — az érdekes előadás közvetlen tárgyára, én a 
Eéférének — mint magyar intézménynek visszalionosítását is 
szívesen üdvözölném, mert azt bátran merem — azon talán nem 
irigylendő előnynél fogva, hogy már a negyvenes években volt 
alkalmam a gyakorlat terén mozogni —, ezen előnynél fogva 
merem állítani, hogy ezen eljárás, habár nem ily szellemesen 
kidolgozva, habár nem rendszerbe foglalva, de legfőbb vonásai
ban hazánkban alkalmazásban állott úgy a városban, mint a 
vidéken. A város bírája gyakorolta mindkét nemét a sürgősségi 
eljárásnak, még pedig azonnali végrehajtással. Hogy ebből ter
mészetesen visszaélések is származtak, azt az, ki a 40-es évek 
történetét ismeri, nem fogja tagadni. De annyi kétségtelen, hogy
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ezen intézmény ezen alapjaiban, úgy a mint ezt méltóztatott 
kifejteni, tulajdonkép visszavezethető magyar forrásra, mert 
Magyarországon a 48-as évekig szakadatlan hatályban volt.

Nincs egyéb hátra, mint bocsánatot kérve ezen bár az eló- 
dással összefüggésben levő észrevételeimért, megköszönni az 
igen tisztelt előadó úrnak ezen igazán élvezetes, igazán alapos, 
részletes, és minket tanító szíves előadását. ( Éljenzés.)
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Örvendetes jelenség, hogy a magyar jogászegylet hivatása 
magaslatára emelkedve, a jogi reformkérdések megvitatását 
tűzte ki egyik feladatául.

Ezen irány inaugurálása fordulópontját jelzi az egylet 
szellemi életének, a mennyiben kétségbe nem vonható, hogy 
a gyakorlati irányt felölelő értekezések, s felolvasások alakjában 
terjesztett reformeszmék alkalmatosak arra : hogy egyengessék 
az utat a codificationális tevékenységnek, könnyítve s előkészítve 
a törvényalkotás nehéz feladatait.

Ha valamikor, úgy bizonyára most van szükség arra, hogy 
a magyar jogászvilág szellemi tekintetben tömörüljön és soli- 
daritásba lépve, élére álljon a jogi reformok terén minden 
vonalon megindított mozgalomnak.

Ki vonná kétségbe, hogy a jelenkor legnagyobb vívmányait 
a rokon elemek egyesülésének köszönhetjük ?

Az egyesülés századunk egyik kimagasló jelszava! Az egye
sült erők, a szövetkezetek, az ipar, a kereskedelem és a tudomány 
terén mindenkit bámulatra ragadó eredményeket mutatnak fel.

A hideg és számító ész világra szóló hatalma az anyagi és 
szellemi téren egyaránt érvényesíti a maga jogát, s szövetkezve 
uralja a helyzetet.

Ezen álláspontból kiindulva örömest ragadom meg a kínál
kozó alkalmat, hogy a bírói szervezet kérdéséhez rövid voná
sokban bár, én is hozzászólhassak e díszes körben, a melynek 
lelkes tagjait, mint a jogfejlődés ismert nevű és szakavatott 
bajnokait, élükön pedig egyletünk mélyen tisztelt nagytudomá- 
nyú és fenkölt szellemű elnökét, nagyérdemű tiszttársaival
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együtt, e helyen először lelkem mélyéből üdvözölni van sze
rencsém.

S ha e tárgygyal foglalkozni kívánok, teszem azt nem 
a feltűnési viszketeg kedvéért, hanem különösen azért, mert 
tudom, hogy e helyen minden nevezetesebb törvényhozási kérdés 
felett tett nyilatkozat, bárkitől eredjen is az, ugyancsak rokon- 
czélú szellemi törekvések solidáritásánál fogva számba vehető 
súlylyal bír, s mert teljesen osztom mélyen tisztelt elnökünknek 
a magyar jogászegylet ez évi rendes közgyűlése alkalmával 
mondott igen tanulságos megnyitó beszéde során tett abbeli 
kijelentését, hogy «jövőnk előkészítésének ezen legelső és leg
fontosabb tárgya még egyátalán kimerítve nincsen».

A bírói szervezetnek bármily alapokra fektettessék is az, 
csak akkor leend üdvös hatása, ha érvényre emeltetik az az elv : 
hogy a biró ne csak felelős, de e mellett önálló, független és 
tekintélyes legyen.

Hogy azonban a biró eme követelménynek méltóan meg
felelhessen, szükséges, hogy a bírói minősítés az eddiginél szi
gorúbb feltételekhez legyen kötve, mert anomáliának tartom, 
hogy a bírói hatalom gyakorlására hivatott egyén az ügyvéddel 
szemben a szélesebb körű tanulmányra állapított, szigorúbb 
ügyvédi qualificatiót nélkülözheti.

A szak-routint gyakorlat útján sajátíthatjuk el, a szellemi 
fensőségre azonban a tehetség bizonyos foka mellett, csak komoly 
tanulmány árán tehetünk szert, s ugyanazért, hogy a biró ne 
csak hivatását töltse be, de a szellemi suprematiát is gyakorolni 
képes legyen, nélkülözhetlen kellék, hogy a képesítés tekinteté
ben legalább is az ügyvédi minősítés színvonalán álljon, mert 
kétségtelen, hogy az ügyvédi kar zöme mai állásában épen 
a szigorúbb feltételekhez kötött magasabb jogi minősítése foly
tán, — tisztelet a kivételeknek — rendszerint a bírák szellemi 
niveauja fölött áll. A fiatal kor, a múltak mulasztásai az elő
haladott korban nehezen pótolhatók.

De ha ezt hangoztatom is, távol áll tőlem, hogy a bírói kar 
értékéből valamit levonjak, mert a tapasztalás bizonyítja, hogy 
vannak a bírói karnak jelenleg is számos tagjai, a kik görnyedve 
a vállaikra nehezedő mindennapi munka terhe alatt, nehéz 
hivatásukat nemcsak hogy híven és buzgón töltik be, de ezen
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felül nem kimelye időt és fáradságot, éber figyelemmel kisérik 
a jogtudomány haladását s a jogfejlődés vívmányait.

De mindez csak kivételt statuál. Annyi azonban tény, hogy 
a bírói kar a mai állásában legtöbbnyire akaratlanul bár, nem 
képes felülemelkedni azon magasabb színvonalra, a mely öt 
magasztos hivatásánál fogva illeti meg, s a mely részére tekintélyt, 
s dicsőséget hozhat, a mely őt a szó nemesebb értelemben füg
getlenné tehetné, mert általánosan ismertek ama kórállapotok, 
a melyek az igazságszolgáltatás menetére zsibbasztólag hatnak, 
s ismertek ama kórjelenségek, a melyek egy erős s egészséges 
bírói organismus fejlesztését egyenesen gátolják.

A létező bajok egyik nevezetes, nem mondom legfőbb kút- 
forrása az írásbeli rendszerben rejlik, a. melynek békóiból minden 
áron kibontakoznunk kell, a melynek kiküszöbölése a leghatha- 
tósabb eszköz a jelen igazságszolgáltatási miseriák megszünte
tésére, mert nyilvánvaló, hogy különösen a polgári eljárásban 
még mindig uralgó írásbeli rendszer hatásának tulajdonítható 
leginkább az évről évre ijesztő arányokban növekedő hátralékok 
halmazának lidórcz nyomása, mely a szellemi működés rugé- 
konyságát bénítja, az akaraterőt zsibbasztja, az önbizalmat 
csökkenti, s a bírói kart formaszerű, gépies, s lázas tevékenységre 
kárhoztatja, mely a higgadt megfontolást, az elintézendő ügyek 
halmazának rendszeres, s beható tanulmányozását apriori 
zárja ki.

Nem csoda tehát, hogy ily súlyos körülmények közt a bírói 
kar visszamaradt, s az apathia, a fásultság bizonyos neme vesz 
rajta erőt, mely képtelenné teszi a jogirodalmi termékek érté
kesítésére, s a jogtudomány behatóbb mívelésére, a miből erőt 
és kitartást meríthetne a további szellemi munkásságra.

A ki a gyakorlati élet tapasztalatait számbaveszi, a kinek 
alkalma volt tárgyilagosan megfigyelni, különösen az egyes 
bíróságoknál még ez időszerint is alkalmazott, s többnyire az 
első bírósági szervezetre visszavezethető opportunitási szempon
tokból a bírói székbe ültetett egyének vajúdását, a ki ösmeri 
az e. f. társas bíróságoknál dívó, a Írásbeli rendszer félszeg- 
ségeiben gyökerező felületességet az ügyek előadása s érdem
leges elintézése körül, a kinek végre osztályrészül jutott a polgári 
eljárásban a törvénykezés minden ágazatát jellemző, a szabadabb
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gondolkozásnak korlátokat szabó rideg formalismussal lépést 
tartani, csakhamar be fogja látni, hogy a bírósági reform tovább 
elodázhatlan, hogy a létező bajokat palliativ szerekkel orvosolni 
nem lehet, hogy itt csak rendszerváltozás segíthet.

Igen is gyökeres reformra van szükségünk, a melynek alap
elveit a gyakorlati életből is meríthetjük, ha épen idegen min
ták után indulni s recipiálni nem akarunk. Bármily kitűnő' 
legyen is a birói szervezet reformját czélzó törekvéseink öszered- 
ményét magában foglaló, a majdan szentesítendő törvény iránya, 
az új birói szervezetnek csak akkor leend gyakorlati értéke 
s foganatja, ba a birói kar függetlenné tételét feltételező szellemi 
és anyagi része, ép úgy mint az ügyvédségnél megkülönböztetni 
szokás — sikeresen oldatik meg.

A birói szervezet jó birákat tételez föl, jó bírák nélkül a leg
tökéletesebb reform-mü értéktelenné válik.

Jó birákat előteremteni kell. Birákat nevelni lehet ugyan, 
de csak akkor, ha erre az előfeltételek megvannak. — Tiszta 
jellem, nemes erkölcs, alapos szakképzettség, a magasabb társa
dalmi műveltségnek bizonyos foka, de mindenek fölött a hivatás,. 
ezek ama kellékek, a melyek a bírót önállóvá, s függetlenné, de 
magát a jogszolgáltatást is biztossá tehetik.

De épen azért, mert az ily kiváló tulajdonok vajmi ritkán 
találhatók fel a birói pályára lépő egyénekben, egy oly rendszer
nek kell megvetni az alapját, mely a jelzett előfeltételek szigorú 
megtartásával a birói hatalom gyakorlására hivatottakat belér- 
tékök s hivatásuk szerint kiválasztani s alkalmazni van hivatva, 
mert a birói pályára ép úgy, mint sok más élethivatásra szü
letni kell.

Lehet valaki kitűnő jogtudós, kitűnő jogtanár vagy kitűnő 
ügyvéd, s igen gyakran bírónak még sem válik be, és viszont. 
Ezek az életből merített tapasztalatok, a melyekből sok tanul
ságot vonhatunk le.

Jó birákat kiszemelni s alkalmazni, a helyes igazságügyi 
politika, a helyes igazságügyi administratio igazi, de nem kevésbbé 
nehéz és kényes feladata. Ez a kérdés anyagi oldalával is szo
rosan függ össze, mert hajó  birákat akarunk, nem kell vissza
riadnunk a pénzügyi áldozatoktól sem, ha azt óhajtjuk, hogy 
igazságszolgáltatásunk egy modern jogállam követelményeinek
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minden tekintetben megfeleljen, vagy legalább azokat megköze
lítse, bátran szembe kell szállanunk a czél elérésének rendszerint 
útjában álló, nem kicsinylendő nehézségekkel, s egy oly bírói 
karnak kell megvetnünk az alapját, a mely anyagi gondoktól 
menten legelső sorban magasztos hivatásának teljes odaadással 
élni, annak lelki és szellemi erejét szentelni, de e mellett a tár
sadalomban őt megillető missióját betölteni képes.

Hogy továbbá az új bírósági szervezet a maga czéljának 
megfeleljen s termékenyítő hatása maradandó is legyen, teljesen 
osztom azon irányelv helyességét, hogy mindenekelőtt tisztában 
kell lennünk az alaki codificatió irányzatával, s különösen azon 
alapelvekkel, a melyek nyomán a polgári törvénykezést, vala
mint a bűnvádi eljárást reformálni kívánjuk.

E nélkül a bírói szervezet végleges megállapítása hiú 
ábránd, homokra épített erőd, melyet a legelső légáramlat 
romba dönteni képes.

A polgári törvénykezés reformját a szóbeliség és közvet
lenség rendszerének behozatala, s következetes keresztülvitele 
nélkül elképzelni nem lehet, a mint másrészről a bűnvádi eljárás 
a vádrendszer fejlesztése, s a közvádlói ügykörnek helyesebb 
alapokra fektetendő meghatározása nélkül a kor követelményei
nek megfelelőleg nem szabályozható.

Rendszerváltozás tehát azon forduló pont, ama Ariadne 
fonal, a melynek segélyével igazságügyünket az eddigi bizony
talan helyzet tömkelegéből kivezetni, s a joguralmat bizto
sítani lehet.

Uraim! A recriminatiók ideje lejárt, azok vajmi ritkán 
vezetnek czélra.

Tettekre van szükségünk, s tényekkel kell kimutatnunk azt, 
hogy igazságügyi állapotainkat javítani komoly akaratunk.

E tekintetetben a kielégített önérzet bizonyos nemével 
utalhatunk az igazságügyminiszter ürnak a f. évi igazságügyi 
budget tárgyalása alkalmával a magyar törvényhozó testü
letben öntudatosan kifejtett munkaprogrammjára, a melynek 
egyik ösmert jelszava ama magasztos kijelentésében culminált 
«véget vetni a nálunk dívó jogi bizonytalanságnak. Javítani jog
szolgáltatásunkon törvényhozási intézkedések és az igazságügy 
igazgatásban valósítandó reformok által.»
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Ily szavak a parlamentben az igazságügyi administratio 
élén álló, s az országos közvélemény bizalmát, s osztatlan 
tiszteletét bíró államférfit! ajkaiból kiejtve, a kinek szellemi 
fensősége, s igazságszeretete előtt meghajol minden politikai 
pártárnyalat, a kinek határozottsága, czéltudatos, komoly aka
rata már is közmondássá vált, nem lehet hangzatos frásis, 
hanem országvilágnak szóló, nagyhorderejű ünnepélyes enun- 
ciatió, a mely nem tévesztheti el hatását, különösen akkor, ha 
jónak s időszerűnek találta megemlékezni a polgári eljá
rásban is behozandó szóbeliségről és közvetlenségről, a szer
ves törvényeken kívül szükségesnek ismert bírói szervezet 
végleges megállapításáról, s az igazságügyi administratio biz
tosítása s állandósítása érdekében teendő intézkedések vezér
elveiről.

Szavait a tettek követik.
Az új aera beköszöntőt a legfényesebben hirdeti a hosszabb 

időn át üresedésben volt nagyfontosságú államtitkári állás várva 
várt a szak és politikai körök által osztatlan elismeréssel s lelke
sedéssel fogadott betöltésének ténye.

Ott a hol az elmélet, a tudományos szakképzettség, a gya
korlati irány és tapasztalat kölcsönösen támogatják s kiegészítik 
egymást, a hol ismert nevű szaktekintélyek állanak a codifi- 
catió élére, ott a jogi reformok nem maradhatnak tovább jámbor 
óhajok. A codificatió nagy munkája megújult erővel, s komoly 
akarattal újból felvéve szakavatott kezek vezetése alatt bizonyára 
eddig nem ismert lendületet nyerend.

Az igazságügyi kormánynak a közelebbi időre szóló munka- 
programmját, mely már concretebb alakban tünteti fel a czélba 
vett reform-munkálatok sorozatát, a napi lapok közölték, s azon 
munka-programmot a «Jogtudományi Közlöny» Ш. száma is 
részletesen ösmerteti.

Ebből azt veszszúk ki, hogy az igazságügyi kormány kiváló 
gondot fordít a bűnvádi eljárást tárgyazó törvényjavaslat meg
alkotására, a melynek befejezése után s annak rendelkezéseire 
való tekintettel dolgoztatik ki az új bírósági szervezet javaslata 
oly czélból, hogy e bírósági szervezet, és a kir. táblák decentra- 
lisátiója az új bűnvádi eljárással egyidejűleg legyen életbe lép
tethető, s csak azután kerülne a sor a szóbeliség és közvetlenség
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elvein alapuló polgári perrendtartás javaslatának a létező elő
munkálatok alapján való kidolgozására.

Kétséget nem szenved, hogy e munka-programm több 
oldalról kerül megvitatás alá, a mint a most jelzett szaklap 44. 
számában közlött ismert nevű tagtársunk tollából származó 
dolgozat is már vele behatóbban foglalkozik.

Annyi tisztán áll, hogy az új bírósági szervezet, a mint azt 
fentebb megjegyeztem, helyesen csak a szóbeliség és közvet
lenség rendszerén nyugvó polgári törvénykezési, úgy a vádelvre 
fektetett bűnvádi eljárásra való tekintettel, s ezen két eljárásnak 
megfelelő alakzatok szerint állapítható meg.

Egyiket a másiktól elválasztani igen nehéz, s ha mégis 
czélba vétetik az elválasztás, bizonyára igen fontos okok, s fontos 
igazságügyi tekintetek vezérelték az igazságügyi kormányt a 
nyilvánossgá elé került fenti munka-programmjában kifejezésre 
juttatott ilyetén elhatározásra,

E kérdéshez azonban a czélba vett javaslatok indokolásának 
ismerete nélkül behatóbban hozzászólani nehéz, s talán időelőtti 
is, a felszólalás legfeljebb általános reflexiókra szorítkozhatik.

Kétségtelen ugyan, hogy az oly bírósági szervezet, mely 
úgy a büntető, mint a polgári eljárásra, következőleg mind a két 
eljárásban megállapítandó perorvoslati rendszerre való tekin
tettel dolgoztatik ki s emeltetik érvényre, elébe teendő az 
oly bírósági szervezetnek, mely csak az egyik, vagy a másik 
eljárás rendelkezéseire való tekintettel vétetik czélba és pedig 
egyszerűen azért, mert utóbbi esetben a bírósági szervezet meg
alkotása s életbeléptetése igen könnyen zavarokat idézhet elő, 
kivéve azt az esetet, hogy a czélba vett részleges szervezet 
alapját a bűntető bíróságoknak a polgári bíróságoktól való 
elkülönítésének elve képezi, s hogy ez így van, ösmerve az 
igazságügyi kormányzat öntudatos eljárását a codificatio nagy 
kérdéseit felölelő munkásságában, kételkedni alig lehet, mert 
az ösmert igazságügyi programra tisztán a büntető eljárás ren
delkezéseire való tekintettel jelzi a bírói szervezet előkészítését, 
s abban a polgári eljárásról nem tétetik említés, miből ismét 
következik, hogy a polgári bíróságok szervezete külön törvény
hozási intézkedés tárgyát képezendi, mely ismét az új polgári 
perrendtartás rendelkezéseire való tekintettel lesz alkotandó,

99



1 0

s teljesen elkülönítve a büntető birósági szervezettől életbe 
léptetendő, igen természetes tehát, hogy a kir. táblák decentra- 
lisatiója egyelőre csak részleges leend, mint tisztán a bűnvádi 
eljárás egyenes kifolyása s következménye.

Bármily kedvezőtlen auspiciumok alatt vegye is kezdetét 
a czélba vett reform, erős a hitem, hogy a félrendszabályok 
korszaka reánk virradni még sem fog, s ugyanazért nem veszem 
komolyan a munka-programmba esetleg felvett ama törekvés 
megvalósítását, hogy «a mennyiben lehetőnek fog mutatkozni, 
a járásbíróságok hatásköréhez tartozó polgári és kereskedelmi 
ügyekben a közvetlen szóbeliség egyidejűleg fogna életbe léptet- 
tetni az új bűnvádi el járás és kir. tábla decentralisatiójával, 
mert én is osztom ama nézet helyességét, hogy ha már töredé
kesen terjesztetik az anyagi codificatiónak eredménye a törvény- 
hozás elé, ne csonkíttassék, hanem következetesen tartassék fen 
az egyöntetűség és együvé tartozás elve a polgári alaki codificatió- 
ban; mert a polgári eljárásnak s ezzel szoros kapcsolatban álló,, 
egymástól el nem különíthető polgári birósági szervezet reform
jának szerintem is csak akkor lehet üdvös hatása, ha úgy az 
egyes, mint a társas és felsőbb birósági eljárás egyszerre lép 
életbe.

A polgári birósági tervezet megállapítása, ha azt a szóbeliség 
és közvetlenség elvén nyugvó perjoggal kívánjuk öszhangzatba 
hozni, nem oly könnyű feladat, mint az első látszat mutatja.

Nem annyira az eljárás s a birói hatáskör, mint inkább 
a perorvoslati rendszer mikénti szabályozásától fog függni 
annak életrevalósága, vagyis ama alapelveknek végleges meg
határozása, a melyekből lehetséges leend további észszerű con- 
sequentiákat húzni a részletekre nézve, s különösen a felebbezéei 
fokokon a birói létszám megállapítására nézve, mert hogy csak 
egyet említsek fel, igen fontos s a gyakorlati kivitelt tekintve, 
felette nagy horderejű kérdés az : elfogadjuk-e a teljes a tény
kérdésre is kiterjedő íelebbezést a másodfokú bírósághoz? s ha 
igen, tekintettel aira, hogy a szóbeli közvetlen eljárás egesz 
iránya az anyagi igazság kiderítését czélozza, az új bizonyítékok 
szabad érvényesítését a másodfokon, s mely határvonalig enge
dendő meg ezen újítási jogosultság ?

A birói hatáskör s illetékesség kérdése szintén igen fontos
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problémák egyike a bírósági szervezet helyes megállapításánál, 
a mire ez úttal kiterjeszkedni bátorkodom.

Az egyes, vagy a társas bíróság rendszerére helyezendö-e 
a súlypont, a szakirodalom kitűnőségei által minden oldalról 
(ismertetett, pro és contra megvitatott, gyakorlati szempontból 
is fejtegetett s megvilágított kérdés.

Nekem is nyílt alkalmam e kérdéssel az ösmert Dr. Plósz 
Sándor-féle új polgári törvénykezési rendtartás (ismertetése s 
annak főbb alapelveire nézve közzétett szerény észrevételeim 
alkalmából behatóbban foglalkozni.

Ezt azért említem fel, hogy röviden jelezzem e kérdésben 
elfoglalt álláspontomat, a melynek alaphangja az : hogy a szó
beli és közvetlen eljárásban a társas bíróságok rendszerére 
helyezem a fősúlyt, miután úgy vagyok meggyőződve, hogy az 
új rendszernek ellenkező irányzat túlsúlyra vergődése esetére 
practikus foganatja nem lehet, egyszerűen azért: mert az egyes 
bírói hatóságnak a collegiális bírói rendszer rovására contem- 
plált nagymérvű kiterjesztése a szóbeliségre fektetett perjog 
sarkelveibe ütközik, a mennyiben tudni való, hogy a continens 
minden államában kifejlett gyakorlat szerint az egyes bírák 
hatásköréhez lehetőleg a kisebbszerű, sürgős s ugyanazért 
gyors, olcsó és biztos elintézést igénylő ügyek utasíttatnak, a mi 
a dolog természetéből is önként folyik, mert az igazságszolgál
tatás vitális érdekeivel homlok-egyenest ellenkezik oly eljárási 
rendszer, mely a fontosabb s bonyolult perek elbírálását minden 
előkészítő eljárás, s ügyvédi képviselet nélkül az egyes bírákra 
bízza.

Elismerem, hogy az egyes és társas bírói hatáskör között 
fölállítandó határvonalat mathematikai pontossággal megjelölni 
nem lehet, s tudom, hogy e határvonalon fordul meg leginkább 
a bírói szervezet kérdésének súlypontja.

Abban tökéletes igaza van Tóth Gáspár jeles tagtársunk
nak, midőn a magyar jogászegyletben a «bírósági szervezetről» 
értekezve az egyes bírói rendszer meleg szóvivőjeként azt állí
totta, hogy az egyszerűség és az érték szempontja, az ügyek 
gyors és olcsó elintézésének tekintete a bírói hatáskör megálla
pításánál viszonlagos fogalmak, a melyeket a jogi életben 
különböző alakokban nyilvánuló érdekek szempontjából elvileg
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megokolni nem lehet. De ha igazat is adok fenti kijelentésének, 
az ebből levont igen messze menő következtetéseit még sem 
fogadhatom el a birói hatáskör megállapítása tekintetében oly 
értelemben t. i. hogy a vagyonjogi pereket érték szerint osztá
lyozni nem szabad, következőleg hogy a vagyonjogi pereket 
kivétel nélkül első fokon általán egyes birói ellátásban részesí
teni, az erkölcsi javak fölötti bíráskodást pedig a társas bírósá
gokhoz utasítani kellene, mert vagy engedünk tért az oppor- 
tunitási szempontnak, s akkor az anyagi javak, a vagyonjogi 
perek érték szerinti osztályozása nemcsak lehetséges, de teljesen 
indokolt, vagy pedig mereven ragaszkodunk az értekező által 
elfoglalt elvi állásponthoz, s ez esetben nincs elfogadható ok, 
hogy az úgynevezett erkölcsi javak kedvéért az első fokú társas 
bíráskodást kivételesen fentartsuk, mert ha feltétlenül meg
bízunk, elegendő garancziát találunk az egyes bíróban összes, 
bármi néven nevezendő vagyonjogi perek ellátására nézve, akkor 
okszerűen s teljes lelki nyugalommal bizhatjuk az egyes bíróra 
az erkölcsi javakat érdeklő ügyek elintézését is, miután kiki 
tudja, hogy a házassági válóperek, a gyermekek törvényessé
gének vagy törvénytelenségének kérdései, az apai hatalom 
korlátozását, a kiskorúság meghosszabbítását, gondnokság alá 
helyezést, hitbizományokat stb. tárgyazó ügyek egyszerű vol
tuknál fogva minden aggály nélkül az egyes bírák hatásköréhez 
szintén utalhatók.

Ez lenne tehát az elvi alap szigorú consequentiája!
Ámde vizsgálva a kérdést gyakorlati szempontból, csak

hamar azon eredményre jutunk: hogy az elvi álláspontból 
levont következtetések igen gyakran tarthatlanok, s hogy a jog
élet soknemű s változatos phásisaiban létrejövő intézmények 
életrevalóságának megítélésénél legtöbbnyire a czélszerűség 
szempontja döntő és irányadó.

Annyi tisztán áll, hogy az egyes bírósági rendszer jelenleg 
a mint mondani szokás, actualitással nem bír.

Szaktekintélyek, a szakirodalom kitűnőségeinek túlnyomó 
többsége, az egyes bírósági rendszer ellen foglalt állást. Meg
dönthetien érveik súlya és értéke a magyar jogászvilág előtt 
ismeretes, a mint másrészről ismert dolog az is, hogy Angol
ország kivételével Európa egyik állama sem fogadta el az egyes
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bírósági rendszert, ez pedig igen fontos körülmény, fényes 
bizonyítéka annak, hogy a gyakorlati érzék ritkán csal, s a leg
biztosabb útmutató.

A mondottakból következik tehát, hogy a törvénykezés 
súlypontja a közvetlen szóbeli eljárás mellett a társas bíróságok 
rendszerére fektetendő, de ezen irányelv elfogadásával még 
nincs eldöntve az új polgári törvénykezés sorsa, miután e rend
szer annyira belevág a bírói hatáskör s illetőleg a birói illetőség 
kérdésébe, hogy annak helyes, mindenkit kielégítő megoldása 
a legnehezebb problémák egyike.

A tizedik magyar jogász-gyűlés elé terjesztett indítványok 
előkészítéséül az állandó bizottság által kitűzött kérdések közt 
találjuk az e tárgyat érdeklő kérdést is, a melynek szószerinti 
szövege a következő: «kivánatos-е, hogy az egyes bíróságok 
(járásbíróságok) hatáskörébe tartozzék minden, akár ingó, akár 
ingatlanra vonatkozó vagyonjogi per, melynek értéke 500 frtot 
meg nem halad».

Ez a legfényesebb bizonyságot szolgáltatja arra nézve, 
hogy a polgári törvénykezés reformja a szakköröket jelenleg is 
élénken foglalkoztatja, hogy a bírósági szervezet kérdése napi 
renden van, következőleg, hogy e kérdéshez hozzászólani bár
mily alakban történjék is az, nem meddő foglalkozás.

A mennyiben e kérdés szintén a mai szerény értekezésem 
keretébe tartozik, meg fogja engedni a t. teljes ülés kegyesen, 
hogy arra a tárgy összefüggésénél fogva főbb vonásokban kiter
jeszkedjem jelezve az t: hogy a dr. Plósz-féle ismert tervezetnek 
a birói hatáskört tárgyazó alapelveire múlt év folyamán közzé
tett észrevételeim során határozottan hangsúlyoztam, miként 
a tervezet álláspontjára helyezkedem ugyan, de nem minden 
fentartás nélkül.

Valamint akkor, úgy most is leplezetlenül fejezem ki aggo
dalmamat arra nézve,hogy a javaslat eme intézkedésével, mely 
szerint a vagyoni perek kivétel nélkül 500 írt érték erejéig az 
egyes bírák hatásköréhez utaltatnak, nem érthetek egyet, miután 
a javasolt rendelkezés az egyes birói hatáskör oly mérvű kiter
jesztését foglalja magában, mely szerintem az új rendszer kere
tébe nehezen illeszthető.

Kiemeltem, hogy az egyes bírák hatásköre ezentúl is
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lehetőleg azon ügyekre terjedjen ki, a melyek az 1881 : LIX. 
tcz. 13. §. értelmében a sommás eljárásra tartoznak, de nem 
egyszersmind a vagyonjogi perek ama .nemeire, a melyek az 
ingatlanokra vonatkozó tulajdoni birtok, telki, szolgalmi, zálog 
és az öröklési viszonyokból származható jogok s igények érvé
nyesítését czélozzák.

Ismétlem e helyütt azt, a mit ez érdemben nem egyszer 
hangoztattam volt, hogy az egyes birák lehetnek a legképesebbek, 
minden tekintetben kitűnő s megbízható munkaerők, a kiter
jesztetni czélzott nagymérvű hatásköröknek legjobb akarat 
mellett sem lesznek képesek megfelelni, a mint nyílt titok, hogy 
az egyes birák jelenleg sem tudnak megmérkőzni a hozzájok 
utalt, gyors és sürgős ellátást igénylő ügyek s egyéb a tulajdon- 
képeni biráskodás körén kívül eső, inkább administrativ termé
szetű teendők halmazával.

Merő illusió tehát állítani azt, hogy a kir. járásbíróságok 
az új rendszerben, esetleg bekövetkezendő hatáskörök tágítása 
esetére képesek lesznek az igazságszolgáltatás korszerű igényei
nek megfelelni.

A ki közvetlen megfigyelés tárgyává tette a vidéki bírás
kodást, s a ki közelebbről ismeri a vidéki jogélet viszonyait, 
tudni fogja, hogy a vidéken 500 írt értéket meghaladó vagyon
jogi perek vajmi csekély számban fordulnak elő.

Ugyanez áll, az ingatlanokat tárgyazó, továbbá az örökö
södési s kötelmi viszonyokból származtató perekről is.

S mi következik ebből? egyszerűen az, hogy az 500 frt 
érteket meg nem haladó vagyonjogi pereknek a kir. járásbíró
ságokhoz feltétlen utasítása az egyes bírói hatáskörnek oly 
mérvű kiterjesztését involválja, mely azonos a bírósági szervezet 
legfőbb elvének egyenes megtagadásával, mely szerint ugyanis 
a bírói hatáskör megállapításánál a társas bíróságok rendszerére 
helyezendő a súlypont, a mennyiben az 500 frtnyi értéket meg
haladó vagyonjogi perek, a vidéki viszonyokat szem előtt tartva, 
csak gyéren esnének társas bírósági elintézés s elbírálás alá.

Összehasonlítva az új eljárási tervezetnek a bírói hatáskört 
tárgyazó intézkedéseit az 1877. évi január 27-én szentesített 
német birodalmi törvény idevonatkozó szabályaival, a melyek 
tudvalevőleg az előbbinek alapjául szolgáltak, azon eredményre
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jutunk : hogy a német birodalom az egyes bíróságok hatásköré
nek megállapításánál nem ment oly messzire, a mint ez 
nálunk terveztetik, a mennyiben a felhivott törvény 23. §-a 
értelmében az egyes bíróságok (Amtsgerichte) hatásköréhez 
utalvák a polgári peres eljárásban az értékre való tekintettel 
mindazon vagyonjogi perek, a melyeknek tárgya 300 márkát 
meg nem halad, a birtok-keresetek kizárásával, az értékre való 
tekintet nélkül pedig jóformán hason ügyekre terjed ki az egyes 
bírák hatásköre, a melyek az új tervezetben is taxatíve elő- 
sorolvák.

A büntető igazságszolgáltatást tekintve a bírói hatáskör 
a német birodalmi törvény rendszere szerint már jóval compli- 
cáltabb, s ismerve a magyar jogászvilág hangulatát, nem hihető, 
hogye rendszer már a közel jövőben meghonosíttatnék, a meny
nyiben a német birodalomban a büntető jogszolgáltatásba laicus 
elemek is befolynak.

E kérdés fejtegetésére ezúttal nem terjeszkedem ki, egy
szerűen csak azt akarván jelezni: hogy a német birodalmi e. f. 
büntető bíráskodás kirekesztőkig a társas bírósági rendszerre 
van fektetve, a mennyiben ugyanott az e. f. büntető bíróságok 
bárom kategóriába oszolnak :

a) az úgynevezett «Schöffen-Gerichte» a kihágások és 
könnyebb vétségi esetek;

b)  «Mittelgericht», a vétségek és könnyebb bűntettek;
c) «Schwurgerichte» a súlyos büntettek elbírálására.
Az egyes bírói hatáskörnek kiterjesztése igen figyelemre

méltó momentum, mely a dolog természetéből folyólag kihat 
a perorvoslati rendszer lényeges átalakítására.

Nem tartozom ama optimisták közé, a kik a polgári eljárás 
rendezését a jogegység veszélyeztetésével is minden áron ke
resztül hajtatni czélozzák.

Jogéletünk még nem annyira consolidált, az anyagi és alaki 
jog codificatiója még nem halad annyira elő, a judicatura külö
nösen az alsóbb fokokon ez időre még nem annyira megálla
podott s kifejlett, hogy a jogegyseg őréül ismert m. kir. Curia, 
mint legfőbb itélőszék tekintélyét a polgári törvénykezésben 
nélkülözni lehetne. Ez pedig nagy részben okvetlenül bekövet
keznék akkor: ha az egyes bíróságok hatáskörét a tervezetben
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contemplált alapon kiterjeszteni s ebből kifolyólag az első polg. 
társas bíróságokat szélesebb hatáskörű másodfokú bíráskodással 
felruházni akarnék, s ugyan azért nehéz elképzelni esetet, nehéz 
megbarátkozni azzal az eszmével: hogy nálunk a kir. Ítélő tábla 
a polgári ügyek, a kir. Curia pedig a bűnvádi ügyek legfelsőbb 
fórumává alakuljon át. Ez a szóbeliség elvén nyugvó perjogok 
perorvoslati rendszerének teljes felforgatásával járna.

Ha már most tekintetbe veszszük, hogy nálunk az egyes 
birákra bízott, a népet közvetlenül érdeklő sommás, s kisebb 
polgári peres, úgy nem különben a telekkönyvnek teljes decen- 
tralisátiója folytán kizárólag a kir. járásbíróságok hatáskörébe 
utalandó telekkvi ügyek gyors és sürgős elintézést igényelnek, 
ha tekintetbe veszszük, hogy az egyes bíróságok hatáskörébe 
a telekkönyvi intózménynyel szoros kapcsolatban álló kitörlési 
perek, a kiigazítási perek módjára minden nehézség nélkül 
utasíthatók, ha számba veszszük, hogy az egyes bírák hatásköre 
a váltó és kereskedelmi s az új eljárási tervezetben szabályozott 
egyéb okiratos perek, az intési s a végrehajtási eljárás alá tar
tozó, valamint oly esetekben, midőn az örökség nem vitás, az 
öröklött vagyonnak az örökség tárgyára és értékére való tekintet 
nélkül bírói átadására is kiható hagyatéki ügyek ellátását fel
ölelő munka-körrel növekedni fog; — ha figyelembe veszszük, 
hogy bűnügyekben a járásbíróság részint mint itéló, részint 
pedig a tszék hatásköréhez tartozó büntetendő cselekményekre 
nézve mint vizsgáló bíróság jár el, a jövőre nézve pedig nincs 
elfogadható ok, hogy a kir. törvényszékek hatáskörébe utalt 
vétségek az egyes bíróságoktól elvonassanak, mi által a kir. 
járásbíróságok ügyköre ismét csak gyarapodni fog; végre, ha 
fontolóra veszszük, hogy a perenkíviili eljárás tárgyát képező 
kereskedelmi czégjegyzések kezelése s nyilvántartása az egyes 
bíróságokhoz szintén minden aggály nélkül utasítható, — hogy 
az eljárási tervezet 4. §. 1. 2. és 3. pontja szerint az értékre 
való tekintet nélkül a kir. törvényszékek hatásköréhez utalt 
perek, a vidéki viszonyokat szem előtt tartva, igen ritkán fordul
nak elő, a tervezett 10. és 11. czíme alattiak, továbbá a csőd, 
úrbéri s ezzel rokon természetű ügyek pedig már csak szórvá
nyosan esnek érdemleges elbírálás alá, a nem kereskedők közti 
csőd-eljárásnak, végre a jelen viszonyok közt a telekkönyvi
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intézmény kifejlett volta és a végrehajtási eljárás szabatos, 
a részletekre kiható s a követelések rangsorozatát azok jogi 
természetére való tekintet nélkül lehetőleg minden érdeket ki
elégítő megállapítása mellett jó formán értelme nincsen, mind
ezek előre bocsátása után minden habozás nélkül kijelenthetem: 
hogy az egyes bíróság hatás- s illetőségi köre eléggé tág marad 
még akkor is, ha a javasolt kiterjesztés törvényerőre nem 
emelkedik.

S itt helyén volna Tóth Gáspár t. tagtársunknak a «magyar 
jogászegyletben» a bírósági szervezetről tartott felolvasása során 
a birtokperek mikénti elintézését tárgyazó, mondhatni figyelemre 
méltó javaslatára reflectálni.

Az eszme, melyet megpendített életrevaló, s gyakorlati 
értékkel is bír.

Szerinte a birtokpereknél a rendhagyó eljárás egy különös 
faja volna behozandó.

Ez tagadhatlanul egy új s eredeti conceptió, melyet csak 
helyesléssel fogadni lehet. Az eszme megvalósítása bizonyos 
cautelák mellett nem ütköznék nehézségekbe, a mennyiben 
a telekkönyvnek, mint közokiratnak, a végrehajthatóság sanctiója 
minden aggodalom nélkül megadható.

De e kérdés fontosságánál fogva bővebb kifejtést igényel, 
a mely a jelen értekezés körét meghaladná.

Reményiem, hogy e tárgyra, adott alkalomkor még vissza
térek, s kifejtendem irányt nem adó nézeteimet.

Bármikép döntetik is el a bírói hatáskör kérdése, annyi 
bizonyos, hogy a szóbeliség és közvetlenség elvén alapuló perjog 
a fennálló bírósági szervezet lényeges átalakítását, a bírósági 
kerületek, s részben a bírósági székhelyek helyes területi be
osztás szerinti meghatározását s illetőleg a bíróságok számának, 
következőleg a bírói létszám szaporítását vonandja maga után.

A takarékossági szempont, az állam fiscalis érdekei nem 
lehetnek döntők a törvénykezési, s a bírósági reform czélba 
vett keresztülvitelénél.

Ez oly tétel, a melyet számításunk köréből kihagyni nem 
szabad, mert ha a pénzügyi tekintetek hatása alól szabadulni 
nem tudunk vagy nem akarunk, akkor önként mondtunk le 
reformtörekvéseink megvalósításáról.
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Kárba veszett, czéltalan munka, s időpazarlás, a mely más 
czélnak szentelve talán gyümölcshozóbb eredményeket szülne.

A tervezet azon rendszere ellen, mely szerint a kir. törvény
székek az egyes biráktól felebbezett ügyekben a felsőbb bírói 
hatáskörrel felruháztatnak, nézeteltérés nem mutatkozik. De 
ebből még nem következik, hogy az egyes bíróságok hatáskörét 
a tervezet tág korlátái közt kiterjeszteni kellene, mert utóbbi 
esetben nemcsak az egyes bíróságok száma, de egyszersmind 
a bírói létszám tetemes mérvben lenne szaporítandó, másrészről 
pedig az eljárás a kiterjesztett nagyobb mérvű egyes bírósági 
hatáskörnek megfelelőleg volna szabályozandó, a mennyiben 
minden gyakorlati jogász kénytelen beismerni azt, hogy a ne
hezebb s bonyolult vagyonjogi perek sommás utón czélszerűen 
s az igazságszolgáltatás érdekeinek veszélyeztetése nélkül, rend
szerint el nem bírálhatók, a tárgyalás előkészítésének s ügyvédi 
képviseleti kényszernek behozatala pedig az egyes bírói eljárás
ban az igazságszolgáltatás menetét szerfelett megbénítaná.

Az ily eljárás meghonosítása nem csak hogy nem kívánatos, 
de az egyenesen a szóbeliség ama sarkalatos elvébe ütköznék, 
mely szerint az egyes bíróságokhoz csak a kisebbszerű, gyors 
s olcsó elintézést igénylő, a mindennapi forgalom tárgyát képező 
ügyek utasítandók.

A kir. törvényszékeknél, ha azok egyszersmind felebbezési 
fórumok lesznek az egyes biráktól felebbezett ügyekben, a német 
bírósági szervezet rendszerét szem előtt lartva, a bírói létszám 
minden körülmények közt szaporíttatni, de ennek ellenében 
ismét a törvényszékek száma tetemesen apaszthatni fog, miután 
az e tekintetben szerzett tapasztalatok szerint a nagyobb társas 
bíróságok alakítása czélszerűnek bizonyult.

A mondottakból következik, hogy a törvényszékek kerü
letei a lehetőség szerint mind népesség, mind kiterjedés tekin
tetében az eddigieknél nagyobbak lesznek, a minek természetes 
következménye ismét az: hogy a bírói létszám ugyanazon 
arányban fokoztatni fog, a nélkül azonban, hogy ez által az 
egyensúly megzavartatnék, mert a törvényszékek számának 
apasztásával karöltve járó bírói létszám szaporítása előre lát
hatólag nem ölthet magára oly arányokat, hogy az, az állam- 
kincstár megterheltetését vonná maga után.
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A nagyobb bíróságok alakítása még azzal a megbecsülhet- 
len előnynyel is van összekötve, hogy a bírói testületi szellem
nek megveti az alapját, mely nélkül a judicatura egyöntetűsége 
erőteljesen nem fejleszthető.

A gyakorlati életből merített példákkal lehetne illustrálni, 
s kimutatni a z t: hogy az egyes emher, a ki önálló hatáskörrel 
fel van ruházva, legyen az bár kiváló egyéniség, bizonyos körül
mények közt egyoldalúvá válik, elbizakodik, ellenmondást, ellen- 
véleményt nem tűr el, saját nézetéhez makacsul ragaszkodik, 
a mi rendszerint szellemi eltörpülésre vezet.

Sajnos, de igaz, hogy a társadalomnak, következőleg a birói 
karnak is van számos ily elkényeztetett gyermeke.

Másként áll a dolog ott, a hol a testületi szellem ki van 
fejlesztve, nyilvánvaló lévén, hogy annak hatása alatt tisztulnak 
könnyebben az ellentétes nézetek, az egyéni vélemény csalha- 
tatlansága háttérbe szorul a solidaritás, a testületi együvé 
tartozás elve mindinkább kidomborodik, a melynek üdvös 
hatását csak az képes kellően méltányolni, a kinek alkalma volt 
a collegiális testületek beléletét jellemző, kölcsönös, egymást 
támogató, de nem kevéssé szigorúan ellenőrző működését köze
lebbről megfigyelni.

így van ez a birói testületeknél is, a melyek kebelében 
sokkal könnyebben lehetséges jogelveket megállapítani.

Ez veti meg alapját a szaktanácsi rendszer meghonosítá
sának, a melynek elve nálunk is elfogadva van ugyan, de 
következetesen keresztül vive sehol sincs.

A szaktanácsok alakítása nagy fontossággal hír, s mond
hatni elengedhetlen követelménye a judicatura egyöntetű
ségének.

De ez alatt nem értem a franczia birói szervezet keretébe 
foglalt külön tanács-rendszert, mely szerint a több tanácsból 
álló törvényszékek tagjai minden évben a roulment alá vannak 
vetve, melynek értelmében valamennyi alelnök és biró succes
sive váltakozik az egyes tanácsokban, mert az egyenes ellentétét 
képezi az általam contemplált szaktanácsi rendszernek.

A hol a birói létszám nagyobb, ott ily szaktanácsok alakí
tása nem jár nehézségekkel, s minthogy előre láthatólag az e. f. 
társas bíróságok az új eljárás mellett az eddigieknél nagyobbak
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lesznek, a szaktanácsi rendszer már az első fokon is könnyen 
keresztülvihető, a mint keresztülvihető volna még könnyebben 
a másod- és harmad-fokon, mert nem tudok megbarátkozni 
a roulment intézményével, s nem tartok attól, hogy a szak
tanácsi rendszer mellett a törvénykezés puszta routine-ná 
fajulhat el.

De bármiként alakuljon is a külön tanácsok rendszeré
nek eszméje, annyi tisztán áll, hogy annak természetszerű 
folyománya leend a tanácselnöki intézmény rendszeresítése, 
a miről az új eljárási tervezet sem feledkezik meg, mert hiszen a 
német birodalomban megalkotott «Gerichtsverfassungs-Gesetz» 
keretébe, a mely tudvalevőleg a franczia hagyományok hatása 
alatt fejlődött, szintén fel van véve a tanácselnöki intézmény 
az első fokú társas bíróságoknál megfelelő számú «Directorok» 
alakjában; a mennyiben a most hivatkozott birodalmi törvény 
58. §-ának rendelkezése a következő: «Die Landgerichte werden 
mit einem Präsidenten, und der erforderlichen Anzahl von 
Directoren und Mitgliedern besetzt», az 59. §. pedig a polgári 
és büntető kamarák alakításáról intézkedik.

Kétségét nem szenved, hogy a szóbeli tárgyalás súlypontja 
a helyes vezetésre, az elnök szakértelemmel párosult ellenőrző 
ténykedésére esik.

Őrködni a jogi elvek sértetlen fentartása felett, irányt szabni 
a tárgyalás menetének, helyesen vezetni a bizonyítási eljárást, 
s az ítélet avagy másként érdemleges határozathozatalt előkészítő 
tanácskozást, ez főfeladata a tanácselnököknek.

Ez kétségkívül nagy, nehéz, de nem kevésbé fontos és 
magasztos feladat, a melynek sikeres megoldása szakértelmet, 
erélylyel párosult tapintatot, éles és gyors felfogást, jellemerőt, 
erkölcsi függetlenséget s kipróbált ítélő tehetséget tételez föl.

Ezek oly tulajdonok, a melyek ritkán találhatók fel egye
sítve egy személyben, s ugyanazért a tárgy fontossága meg
érdemli, hogy az illetékes körök figyelmét ne kerülje ki.

A polgári törvénykezés reformját többé feltartóztatni nem 
lehet, annak véglegesítése csak idő kérdése.

Az elnöki hivatás az új serában nem úgy a köznapi érte
lemben vett administratióban, mint inkább abban kell, hogy 
nyilvánuljon, hogy az elnök kimagasló szellemi és értelmi tulajdo
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nainál, s kipróbált szakképzettségénél fogva a helyes és alapos 
judicatura őre s közvetítője legyen.

Ezen új irány, utat fog nyitni egy új rendszer behozatalának 
az elnöki hatáskör meghatározása, az elnöki, következőleg 
a tanácselnöki állomások betöltésénei figyelembe veendő s 
teljes szigorral s következetességgel alkalmazásba veendő külön
leges minősítés megállapítására nézve, mert a helyes igazság
ügyi politica követelményeivel nem egyeztethető semmikép 
össze az oly rendszer fentartása, a mely az elnököket egyszerű 
számfejtő közegekké, közönséges manipulánsokká minősíti, az 
oly rendszer fentartása, a melynek uralma alatt még a közel
múltban a politikai tekintetek, a melyek az igazságszolgáltatás 
érdekeit vajmi ritkán mozdították elő, olykor-olykor felszínre 
kerültek.

Ezen thema felett még sokat lehetne elmélkedni.
Sajnos, hogy a biró, bármily állást foglaljon is el, a mostani 

súlyos körülmények közepette legjobb akarata mellett sem moz
díthatja elő megfelelően a jogfejlődés közérdekeit.

Bizonyára találkozni fognak függetlenebb állású egyesek, 
a kik a jogfejlődés bátor előharczosaiként a magyar jogirodalom 
s a napirenden levő reform-kérdések érdekeben mélyebbie 
ható tudományos apparátussal a külföld ide vonatkozó intéz
ményeinek a részletekre is kiható ösmertetése, s összehasonlítása 
útján tovább füzendik a jelen szerény alakban megindított eszme
menetet, s magasabbra lobogtatni fogják a jogfejlődés zászlaját, 
hogy annak magasztos jelvénye alatt sorakozva, győzelemre 
vezessék s diadalra juttassák a jog és igazság szent és sérthe
tetlen elveit.

Hátra volna még a szóbeliség és közvetlenség elvére fekte
tendő polgári eljárásban helyt foglaló perorvoslati rendszer fejte
getése. Nem akarván azonban visszaélni az igen tisztelt teljes 
ülés már szerfelett igénybe vett, s meg nem érdemlett türelmével, 
erre vonatkozólag egyszerűen utalni van szerencsém a «Jog- 
tudományi Közlöny» hasábjain a múlt év folyamán nyilvános
ságra hozott irányt nem adó czikksorozatomra, s ezzel fejezem be 
előadásomat azon hitben, hogy még keresni fogok alkalmat 
a fenforgó kérdéshez — midőn az concretebb alakot ölt magára — 
hozzászólani. ( Éljenzés.)
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Elnök C se m e g i K á r o ly  : A most hallott felolvasás, úgy mint 
több előde, termékeny volt kiváló eszmékben, termékeny volt 
az intézmény alapjainak, valamint egyes részleteinek helyes 
megbirálásában és a következmények kifejtésében.

Mindnyájan tudjuk és régen érezzük, hogy igazságügyi 
calamitásainkon rendszerváltozás nélkül segíteni nem lehet; hogy 
azon minduntalan ismétlődő kísérletek, foltozások, kinevezé
sek, szaporítások, apasztások, áthelyezések, visitálások, egytöl- 
egyig — kétes jellegű palliativ eszközök, melyekre vonatkozólag 
már csaknem két évtizednek nagyon szomorú tapasztalatai felel
tek, és melyek tovább fűződve, a szomorú tapasztalatokat még 
szomorúabbakkal fogják tetőzni. Ezen az úton, ebben a keretben 
minden reményről le kell mondania annak, a ki Magyarország 
igazságügyének helyes előmozdítását tűzi ki czélul. (Helyeslés.)

Szembe kell szállni a helyzet nehézségeivel. Csodákat mi 
sem fogunk mívelni. Más úton, mint a hogy más civilizált 
államok igazságügyi rendszerük javításához eljutottak, más 
úton Isten különös kegyelme nekünk sem fog semmiféle csoda
szerű ötlet által a véletlen vak szerencse, vagy egy varázshatású 
esemény által kimenekülést, boldogulást nyújtani.

Azon fáradságos út, melyet mások megtettek; azon higgadt, 
mély, alapos és elfogulatlan analysise a helyzetnek, azon elő
ítélet és elfogultság nélküli megítélése minden egyes részletnek; 
az eszközök teljes és tüzetes. — kizárólag a czél szempontja 
által irányzott szemügyre vétele; végre annak erős és tántorít- 
hatlan elhatározása, hogy félretéve minden osztályérdekre és 
elavúlt velleitásra való tekintetet, kizárólag az említett analysis 
és felismerés eredményét fogjuk követni igazságügyünk regene- 
ratiójánál: egyedül ez képes igen nagy bajainkon, — és higyjék 
meg az illetők — a hazánkat nagy veszélylyel fenyegető igazság
ügyi bajokon segíteni.

Nem ok nélkül mondom ezeket és habár azon felhőalakza
tokról nem is akarok tüzetesebben beszélni, melyeket némelyek 
amott a borongó távolban fenyegetőzni látnak: annyira izolálva 
a szemünk előtt történő dolgoktól még sem vagyok, hogy kizáró
lag theoretikus álmodozások kedvéért állítottam volna azt, a mit 
előre bocsátani szerencsém volt. ( Halljuk!)
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Az a bizonyos «routine», melyet t. felolvasó tagtársunk 
annyiszor hangsúlyozott, és mely betegségünknek, úgyszólván, 
gyökere és tápanyaga, az a routine, mely a dolgok valódiságá
nak felismerésére képesítetlen vakmerőséggel rángatja a legfino
mabb szövevényü organismust, s a mely — minden magasabb 
felfogásban szűkölködvén — egyik balsikeréhez a másikat fűzte, 
mely a restantiákat torlagokká növesztette: ez a — magát tudo
mánynak és administratiónak nevező routine — ez az igazság
ügynek legnagyobb ellensége ! Ez ellen csakis egy orvoslat van, 
az, melyet az igen t. felolvasó úr, felolvasása elején oly helyesen 
kiemelt: a valódi tudomány; az intéző személyek, valamint 
a bírák magas képzettsége, — egy szóval — a tudományos 
szellem, a mit ez rendszerint magával hoz, a léleknek az önbecs- 
érzetből származó függetlensége és energiája! Ebből kell kiindulni 
a szervezet javításának, átalakításának nagy conceptiójánál, 
ezen szellemnek vezérlete mellett kell az egész intézmény 
keretét s kiágazásait megállapítani; a mi ismét összefüggésben 
van azzal, a mit felolvasása végén szintén felemlített: hogy sok 
legyen-e az egyesbíróság vagy sok legyen-e a törvényszék ?

Már akkor, midőn Magyarország bírósági szervezetének 
legelső tervezete képezte a vita tárgyát, találkoztak többen, 
a kik a leghatározottabb szavakban adtak kifejezést azon, 
a legműveltebb államok tapasztalatainak a mi viszonyainkkal 
való összehasonlításából vont következtetésen alapuló meg
győződésüknek, hogy minden kísérlet meg fog hiúsulni, ha 
nem vétetik szigorú bírálat alá az a kérdés: vajon sok vagy 
kevés törvényszék felel-e meg az igazságügy követelményeinek ? 
Már akkor formuláztatott és felállíttatott a tétel következőleg: 
«Sok törvényszék —  annyit jelent —  mint rósz törvényszék.» 
Már akkor megmondatott, hogy egyedül az a rendszer lehet 
helyes, mely a lehető legkevesebb, de nagy törvényszékekbe 
összevonva, a törvénykezésnek magasabb feladatai megoldására 
képesített kiváló tehetségeket: a szervezet keretét ezeknek szá
mára való tekintettel állapítja meg. Es a mint a legtöbb igazság 
a legegyszerűbb elemek következménye: ezen ép oly egyszerű 
és igaz — fájdalom — más tekintetek túlhajtatása által leszorí
tott tétel is, a legvilágosabb, a legkétségtelenebb, úgyszólván 
mathematikai elemekben találja igazolását. Mi oka annak, hogy
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törvénykezésünk — a gépezet ijesztő, csaknem a bűnösségig 
rohamos működésének daczára is — az ügyek elintézését illető
leg felette késedelmes ? A mennyi polgári és büntető per Ma
gyarországban van — a mennyi felső bíróságok előtt vár elin
tézésre — méltóztassanak az egész continens igazságügyi sta
tisztikáját áttekinteni — ennyi per, ennyi ügy egész Európában 
sehol sincs. Hát Istennek sajátságos, elátkozott népe vagyunk-e 
mi, bogy a végzet kérlelhetlenségével, mint az egyptomi csapás 
nehezedik reánk igazságügyi feladatunk megoldhatatlansága? 
Avagy annyira szegények lettünk eszmékben, s legfontosabb 
érdekeink létfeltételei átértésében, hogy a restantiák rengeteg 
számának láttára csupán azok anyagi nagy halmazát látjuk, 
s ezen legközvetlenebb physikai tény mögött nem látjuk azon 
másodrendű hiányokat és hibákat, a melyeknek amaz kikerül
hetetlen okozata?

Előbb-utóbb be fogják látni az illetők, be fogja látni az 
egész ország, hogy a baj fészke mélyebben fekszik s hogy 
a restantiák rengetege csupán kiiljelensége lévén a szellemi 
életen rágódó kórnak: minden oly kísérletnek, mely a bajt 
mechanikai eszközökkel — hogy úgy mondjam — mechanikai 

fogásokkal állítja orvosolhatónak — úgy mint eddig, ezután 
is — kudarczot kell vallania. Az irtó kasza munkájának nyomá
ban, gyorsabban, mint eddig, újra felüti fejét a kipusztított — 
vagy annak hitt, de talán csak állított •— szörnyeteg. Ez a tízszer 
ismételt tapasztalás élő tanítása; ez lesz az eredmény tizen
egyedszer, s hasonló előzmények után — századszor is, mert 
az okozatosság törvényei változhatlanok. Az eddigi kísérletek 
csakis az elodázásból élősködni akaró intézőknek a zavarból 
kisegítésére szolgáltak; e czélra — ha ez a czél — hasonló 
eszközök most is és ezentúl is alkalmasak lehetnek; de az ország 
igazságügyén ily törpe és áldástalan, ily elkopott és elitéit 
manipulatiók mitsem segítenek. Minden palástolás, minden szé- 
pítgetés e téren és e kérdéssel szemben hasztalan; a belátás 
hiánya, az apró ötletek, a látszatra számított rendszabályok 
az országnak már eddig is sok milliójába, a polgároknak 
pedig megbecsülhetetlen érdekeik feláldozásába és napon
kint új és új jogos érdekek veszélyezésébe, s a mi mindennél 
több — a közönségnek a törvény oltalmazó és sújtó erejében
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helyezett hite megrendülésébe, az igazságügy hitelvesztésébe 
kerültek.

Be kell azt látni, s ha máshol nem akarják megmondani 
a valót -— e teremben kell azt minden alkalomkor s minden 
alakban ismételni: hogy a restantiák nagy száma a hatás és 
visszahatás természeti törvényeinél fogva, egyenes oki és okozati 
viszonyban áll a bíróságok hiányos minőségével; ez utóbbi pedig —  
a bírósági szervezettel. Ha az elsőfokú bíróságok rendszerint 
roszúl ítélnek; ha a közönség naponta látja, hogy a törvény
székek ítéletei hibásak, hogy a bírák vagy nem Ítélik meg 
helyesen a tényállást, vagy félreértik a törvényt, ha a felsőbb 
bíróságok ítéletei szembeötlő világossággal, ismét és ismét fel
tárják a közönség előtt az alsóbb bírák megállapításainak hely
telenségét : igen természetes, hogy a közönség hozzászokik 
azokat semmibe venni, és minden határozatukat a felső, illetőleg 
a legfelsőbb bírósághoz felebbezni. Ki nem látja a felsőbírósá
goknak e forrásból patakzó elárasztását, az összetorlódást, a meg
bénulást? Tovább ecseteljem e nyomorúságot? Felmutassam 
azt ártalmas hatásában a felsőbíróságok munkásságára, és mun
kásságuk minőségére, ítéleteik helyességére, alaposságára? 
Kitérj eszkedjem-e a visszahatásra, mely ebből az ország köz
jogára, a szabadság és rend garantiáira, magára a társadalomra, 
ennek biztonságára, főleg pedig — és ez a legfőbb, mert fenál- 
lásának és fejlődésének életgyökereit érinti — a társadalom 
erkölcsi állapotára háramlik?

A mi bölcseink, a történelmi nagy események és a törvény 
uralma közötti viszonynak fáradhatatlan megfigyelői, hivatott 
értelmezői, ily állapotokra vezetik vissza a nép szellemébe 
lassankint — előbb mintegy észrevétlenül belopódzó anar
chiát, a nép erkölcsi felfogásában beálló fogalomzavart, mely 
később — természetszerű továbbfejlődésében öntudatra és 
ereje felismerésére jutva — megteremti, fentartja, organis- 
mussá fejleszti és megtörhetetlen uralomra emeli a corruptiót, 
a mindennemű hitványság és elvetemültség érdekszövetkezetét. 
A rövidlátó hatalmaskodás kicsinyes fogásainak keresztül- 
hajtása s a törvényesség látszatával való övezése végett 
maga mozdítja elő az elfajulás e szervezkedését, nem gondolva 
meg, hogy az árubabocsátáshoz szoktatott lelkiismeret nem
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csak egy vevő részére válik eladóvá, és hogy a törvény meg
hamisítását tartalmazó és érvényre juttató bírói ítéletében 
elvileg benrejlik — s ereseit eundo — a törvény által szabá
lyozott egész jogrend teljes értéktelensége s hatálynélküli
sége : a dissolutio ! . . .

De nem időzöm tovább e messzebb fekvő okok és okozatok 
közötti kapcsolat kimutatásánál, reményiem, hogy nemsokára 
alkalmam leend a bíróság szenvezetének ezen és több kérdésé
vel tüzetesen foglalkoznom; még csak azt emelem ki — a mi 
legközelebb fekszik s a mit annak szeme is rémülve lát, a kinek 
szűk látköre a materialis dolgokon nem terjed túl. A sok bíróság 
eredményezi a törvény legellentétesebb magyarázatát, s ebből 
kifolyólag — a legellentétesebb ítéleteket. Már pedig a hol 
minden bizonytalan, minden egyaránt lehetséges, a mint semmi 
sem lehetetlen: ott a per megnyerése vagy elvesztése — nem 
a törvény rendelkezésének megváltozhatlan következménye: 
hanem a véletlen, a szerencse, az esetleges körülmények alaku
latának müve. A véletlent, a szerencsét megkísérli mindenki; 
a csekély betét mellett aránylag nagy nyeremény esélyét min
denki szívesen biztosítja magának. Innen származik a sok per; 
így termi meg az elintézendő ügyek tömegét a felületes judi
catura ; míg viszont — legalább részben —- az ügyek e rengetege 
okozza az elintézések felületességét. Ekként hat egymást meg
rontva, egyik helytelenség a másikra; s ezen szomorú kölcsö
nösségben keresi — s némelyek előtt meg is találja mentségét, 
sőt felmentését is a szervezés átértésére képtelen routine! 
A kérdés csak az : felbontható-e — bármely okból, az állam és 
a jog érvényesülésének biztosítékai közötti eszmei egység? 
Feloldható-e a kettős egységet az állam eszméjében összefoglalva 
tartó erkölcsi kapocs ? Vigyázzanak az illetők! A kérdés nagy 
s vele arányos a benne rejlő veszély, de a felelősség is. A kérdés 
a jövő kérdése, melynek sem ítéletét, sem cselekedeteit nem 
irányozandják a mai nap szempontjai.

Csak néhány szót szólok még az említett rendszer hatásáról 
magára — a bíróra. (Halljuk.)

A helyzet mutatja, hogy a fenálló rendszer mellett, a biró 
«számra« kénytelen, illetőleg kényszeríttetik dolgozni; de 
minthogy sokat és alaposan megbírálni — megítélni nem lehet:
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a biró kénytelen a gyorsaság és az alaposság között — ezen 
kiegyenlíthetetlen alternativa között — alkura lépni, mely 
alkuban a feldolgozott számok sokaságának szembeötlő és külö
nösen patrocinált előnye, rendszerint háttérbe szorítja az ala
posság incommensurabilis, ethicai értéke mellett harczoló érve
ket. De még azon biró is, a kit élénken maradt kötelességérzete 
nem enged besodortatni a számok utáni versenynek üdvtelen 
örvényébe, az ily biró is kénytelen lemondani további tudomá
nyos kiképzéséről: mert minden idejét a napi munka vontató 
kötelén való húzásra kénytelen fordítani. Hogy mi ennek ered
ménye : azt ecsetelni nem szükséges. A tudomány elveszti 
vonzerejét és fölényét; a nivelláló routine, az cmpirismus és 
a naturalismus terjeszkedik szét a tudományos pálya egész 
területén, s a számaránya és hatalma tudatára jutott nyerseség 
rakonczátlan féktelenséggel idézi elő a helyzetet, melyről John 
Stuart Mül mondja: «hogy a tapasztalat és tudomány fölött 
bírói széket ül a járatlanság és a tudatlanság; még pedig 
oly tudatlanság, mely sejtelemmel sem bír arról, hogy létez
hetne valami, a mit ő nem tud, s mely ledérséggel, gőggel és 
lenézéssel utasítja vissza, sőt sértésnek veszi azon föltevést, mely 
szerint lehessen az övénél nagyobb súlyra és tekintetre igényt 
tartható vélemény.»

Ezzel leszállíttatik magas polczáról — nem a biró — hanem 
a bírói hivatás, elveszti erkölcsi fölényét és súlyát az intéz
mény, melynek üdvös hatása nem anyagi hatalmától, nem 
fényétől, nem külvarázsától: hanem egyenesen és csaknem 
kizárólag tagjai szellemi tulajdonságaitól, fenköltségétől és nagy 
tudományától van feltételezve. De elveszti — és ezt jól jegyez
zék meg maguknak az illetők — lelkiismeretének — a vészek 
és viharok közepette biztos iránytűjét — a szenvedélyek hul
lámzó csapongásai közepette — rendíthettem oltalmazó — szikla 
menhelyét — a társadalom. ( Tetszés.)

Csak egy ágát — nem — ennek is csupán egyik részét 
elemeztem, s mily alakulatokban mutatkozik a helyzet már 
magának ezen egy résznek elfogulatlan elemzése mellett? Meg- 
szünik-e a baj, ha a létező rendszernek ezen hibája orvosoltat- 
nék ? Az organismus egy élő egész : a beteg test nem gyógyul 
meg, habár egyik tagjának sebe be is heged.
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De az, a mit a felolvasó úr oly meggvözőleg a helyes 
szervezet feltétlen követelményének állított — a magas bírói 
qualificatio ■— a bíróságoknak a tudomány magaslatán álló 
birákkal való betöltése — az csakis a másik rendszer mellett 
érhető el.

Kevés törvényszék szervezése esetében képesítve van az 
administratio, ha a kinevezéseknél — a vallás- és osztály
különbség mellőzésével — kizárólag az igazságnak nemzeti 
érdeke vezeti, és ha elég értelemmel bír ezen érdek feltételeit 
az illető egyénekben felismerni — képesítve van mindenik 
törvényszékhez kitűnő elnököt, kitűnő kir. ügyészt s néhány 
kiváló bírót kinevezni. A jeles elnök, a kit egyébiránt már 
szellemének fenköltsége és hivatása méltóságának, valamint 
erkölcsi felelősségének átértése visszatartanak attól, hogy idejét 
és tevékenységét a manipulatio alantas foglalkozására paza
rolja, az ily elnök, nagy tehetségnek és egyéb jeles tulaj
donainak fölénye és vonzereje által, serkentőleg, buzdítólag 
fog hatni birótársaira, s támogattatva a collegium többi kitűnő
ségei által: rövid idő alatt a kevésbbé képesítettekbe is át fogja 
vinni és megerősíteni a tudomány nélkülözhetlenségének tuda
tát, emelni a bíróság tudományos és erkölcsi színvonalát, és — 
ha a szervezet többi feltételei e szemponttal összhangzásban 
lesznek — hasznos szolgálatainak folytonossága által ki fogja 
vívni a köztiszteletet azon testület részére, melynek vala
mennyi tagját — önnön képességének szünetnélküli fokozá
sában, s ez által a törvény és a jog meghamisítlan erejének 
és uralmának hatványozásában fáradhatlanúl tevékenynek lát 
a társadalom. Ily vezetés és ily bíróság mellett csekély számra 
fognak leolvadni a felsőbb bíróságok által megváltoztatott 
határozatok; kevesbedni a felebbezések, s eltűnni — a szeren- 
csekisérletből megkezdett perek; mindenekelőtt pedig elenyész
nek az igazságügyi — vagy legalább a törvénykezési botrányok. 
( Helyeslés.)

Be fog-e következni e változás ? A leghatározottabban me
rem állítani, hogy — «igen.» Ép oly biztosan és ép oly kikerül - 
hetlenül fog bekövetkezni az igazságügy reconstructiója, a mint 
bekövetkezett a kistiszai zsilip reconstruálása. ( Helyeslés. Úgy 
van!) Az események a legmakacsabb embernek akaratánál is
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erősebbek. A kérdés mindössze is csak az: hogy kell-e catastropha 
a mi szervezetünk rendszerének vagy rendszertelenségének 
megváltoztatásához ?

Az ember nem csupán szemével, hanem elméjével is lát, 
s különösen az államférfit az jellemzi s ismerteti meg: hogy 
nem csupán kezével, hanem szellemével és leikével is tapint 
és érez. Egyébiránt gondoskodnak ott túl, hogy a t. felolvasó 
úr, valamint az e tárgyról értekezett többi jeles tagtársunk által 
kiemelt helyes eszmék gyakorlati érvényesítése, minélelőbb 
égetővé, elhalaszthatatlanná váljék.

Nem marad egyéb hátra, mint hogy engedelmet kérjek a t- 
teljes-üléstől — e hosszabbra nyúlt-rögtönzésemért; s meg
köszönjem egyletünk nevében a t. értekező úrnak az ép oly 
tanulságos, mint alapos értekezése által nyújtott élvezetet. 
( Hosszantartó lelkes éljenzés.)
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A nemzetközi magánjog haladása.

I.

Az új irodalom.

A nemzetközi jog és annak különösen magánjogi ága az utolsó 
-évtizedekben rohamosan fejlődött, még pedig, a mi a legörven- 
detesebb, nemcsak az elméletben, hanem a gyakorlatban is.

E fejlődés párhuzamban áll a nemzetközi forgalom és jog
szükséglet szüntelen fokozásával és mindinkább kilátást enged a 
világgazdaság világjogának eszményére.

Mi nem akarjuk e fejlődést részletesen leírni, mi köteteket 
igényelne. Hiszen P ierantoni Ágost kitűnő müvében: Storia del 
diritto internationale nel secolo XIX. 655 lapon csak a közjogi 
mozzanatokat (1815—1876.) képes felölelni, a történelmi beve
zetést (P. Bello, A. Gentilis, H. Grotius, IV. Henrik, Sully, 
Fénélon, St. Pierre, Raynal, Volney, Puffendorf, Wolf, Vattel, 
A. Clootz, G. Desmoulins, Grégoire)  az első fejezetbe szorítván.

De mi legalább vázlatát kívánjuk nyújtani ez eszmeáram
latnak, mely nálunk csaknem teljesen ismeretlen.

A mi irodalmunk e részben még vajmi keveset nyújt. Nem
zetközi jogi munkáink a tételes közjogra szorítkoznak s ezek 
közül is Kiss I stván (Európai nemzetközi jog. Eger, 1876.) és 
Apáthy István (Tételes európai nemzetközi jog. Pest, 1878.) 
tisztán H effter utánirásai, egyedül Rössler István (Bevezetés a 
tételes nemzetközi jogba. Budapest, 1879.), ki a Beme de droit 
international-ban is 1872 óta több törvényünket ismerteié, tanú
sít több önállóságot.

A régi nemzetközi jogirodalom, mint tudjuk, a római vagy 
az illető nemzeti szokásjogra támaszkodott és a területi merevség 
elve az állam és állami souverainitás fogalmával együtt emel
kedett érvényre.
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De m a ezen jog irodalmának kitűnő termékei is, m int P. és 
J. У о Ё Т , BoULLENOIS, d’ARGENTRÉ, HüBER, BODENBURG stb. m un
kái,* a statutum-elmélettel együtt csak úgy el vannak temetve, 
akár a glossatorok és olasz praktikusok vonatkozó észrevételei; 
csak a m últ század egyes közjogi és észjogi írói, m int Burlamaqui 
és főleg Yattel ** bírnak még jelentőséggel.

Századunk első felében több kitűnő író foglalkozott a nem
zetközi magánjog tételes anyaga összehordásával, mi mellett 
nagyobb részük ez egész jogot még mindig — a területi souverai- 
nitással szemben —- csak udvariassági concessiora (comitas) vagy 
méltányosságra alapította.

Ez írók közül felemlítjük az angol-amerikai jogot felölelő 
STORY-t (Commentaries on the conßict of laws. Boston, 1834.), 
az európai jogot nagy részletességgel ismertető Eoelix-í ( Traité 
Ли droit international privé. Páris, 1843.), Massé-í  (Le droit 
commercial dans ses rapports avec le droit des pens et le droit 
civil. Páris, 1846.), Bocco-t (Del uso e autoritá delle leggi etc. 
con le persone e con territorie degli stranieri. Napoli, 1843.) a 
nemzetközi jogot már az idegen nemzet jogának elismerésére 
alapító Mailher de Ciiassat ( Traité des Statuts stb. Paris, 1845.), 
a római jogból kiindulva egész új elméletet alkotó F. v. Savigny-í  
(System des Römischen Rechtes VIII-ik kötet 1848.), Wheaton^  
(Elements of international law. London, 1836.) és hogy legalább 
osztrák írót is említsünk, magyar nem lévén, Vesque v. Pütt- 
LiNGEN-t (Die gesetzliche Behandlung der Ausländer in Österreich. 
Wien, 1842.).

Ezek mellett természetesen a magánjogi irók, így különösen 
a franczia code civil kommentátorai és a német és német-római 
jog mivelői (Eichhorn, T höl, Wächter stb.) szintén foglalkoztak

* P. Voet : De statutis eorumque concursu liber sin/pdaris. Amste- 
lodami 1651. J. Vo e t : Comment, ad Pandectas 1. 1. t. 4. p. 2 de statutis. 
L. B oullenois : Traité et de la personnalite et de la re'alite' des lois, cou- 
tumes ou Statuts. 2 vol. in 4-o Paris 1766. Argentraeus: Commentarii 
in patrios Britonum leges etc. 1567. U. H dber : Praelectiones iuris rontani 
p. 2. ad t. 3. 1. 1. de legibus: de conflictu legum Tranequerae 1699. Ch r . 
Kodenburg : Tractatus de iure cimjugum,: tractatus de iure quod oritur 
ex statutum conflictu. Projecti ad Rhenum  1553.

** Va ttel: Le droit des gens. 2 köt. Leyden 1758.
m
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«zen anyaggal és különösen a német írók e téren is a legkülön
bözőbb alaptalan elméletek gyártása által tűntek ki.

Sokkal magasabb színvonalon áll és nemesebb szellem lengi 
át az utolsó évtizedek rendkívüli gazdag alkotásait.

Es itt — mint más jogi téren is — első sorban áll Olaszország, 
melynek irodalma nálunk, fájdalom, a német járszalag folytán 
csaknem teljesen ismeretlen. Jellemző a német alaposságra és 
szerénységre nézve, hogy pl. L. Bar nemzetközi jogi művében 
(Das internationale Privat- und Strafrecht 1862) teljesen ignorálja 
ez irodalmat, csak a németben lát logikai elveket és Savigny és 
W ächter vállain vállalkozik az elmélet betetőzésére.

Pedig az olasz irodalom oly terjedelmes és tartalmas, hogy 
arról Pierantoni egész munkát írt (Storia degli studi del diritto 
internazionale in Italia 1869.), F. v. H oltzendorff pedig — 
Mittermaier szellemi utódja Németországban és Bulmerincq 
mellett a nemzetközi jog terén is ma az első német író — a 
Revue de droit intemational-Ът (t. 2. 1870 p. 92—106) tanul
mányt szentelt a «nemzetiségi elv» iskolájának. О annak eredetét 
visszavezeti a nagy olasz írók P. Rossi ( Melanges d'économie po
litique, de politique etc. II-ik kötete), Komagnosi (Scienza déllé 
Constituzioni 1848) és Gioberti (Primato morale e civile degli 
Italiani 184‘3) befolyására. Mi ellenben annak keletkezési okát 
egyrészt az akkori olasz politikai viszonyokban, másrészt Vico 
szelleme uralmában látjuk, mely az olasz jogbölcsészetben ma 
ép oly élénk, mint száz év előtt, mikor F ilangieri GöTHE-nek 
Nápolyban, mint a legnagyobb kincset, Vico müveit adta át.

A politikai viszonyok 1848 után, az idegen uralom a legtöbb 
olasz állam felett, igen közelfekvő eszmévé tette a jogot nem az 
államhoz, hanem a nemzethez kötni s így legalább eszményileg 
incorporálni s egyesíteni az összes olaszokat.

Ez iskola alapítója a legnagyobb élő olasz jogtudós P. S. 
Mancini volt, ki tanait 1851 óta hirdette a turini egyetem tan
székéről. Hatása varázsszerű volt. Az olasz ifjúság minden állam
ból oda özönlött, meghallgatni e lelkesítő ékesszólást és eltelni a 
hazafiasság szellemével. Az osztrák kormány nem is késett e ta
nítás ellen diplomatikus úton protestálni, mely beavatkozást 
d'Azeglio piemonti miniszter azonban megbotránkozással vissza
utasított. Bosszúból a nápolyi kormány sequestrálta Mancini ottani
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birtokát s azt nem is kapta vissza, míg 1860-bän Garibaldi vé
get vetett a bourbon serának.

Az idevonatkozó művei: Della nazionalitd come fondamentO' 
del diritto delle genti ( 1 8 5 1 ) ,  De' progressi dei diritto nella so
cietd, nella legislazione e nella seienza (1859) és La vita de' popoli 
nell' umanitá (1872, római egyetemi előadások), mely utolsó 
értekezést P. S. Mancini maga legtöbbre becsül. (Ezt jelölte ki a 
jog ezen ágából legbecsesebbként kérelmemre fordítás végett a 
magyar t. akadémia számára.)

Egyidejűleg lépett fel az olasz közélet egyik legnemesebb 
alakja Tebenzio Mamiani della Rovere gróf (1800-—1885), hason- 
szellemü művekkel. (Dell’ ottima congregazione nmana e del 
principio di nazionalitd. 1859. D i un nuovo diritto publico euro-  

peo. 1859.) Mamiani alapul veszi ugyan az államot, nem puszta 
derivatumnak, de gyakorlati eredményeiben mégis találkozik 
Mancini eszméivel. .Jellemző halála előtti nyilatkozata, hogy a 
nemzetközi jog a tudományok tudománya. (Tőle bírjuk a büntető
jog bölcsészetét és társadalmi philosophiát is : P. S. Mancinival 
együtt «Fondamenti della filosofia del diritto etc.» 1875—; egye
dül tőle «Lettere in interno torno alia philosophia del diritto 
etc.» és «delle questioni sociali» 1882.)

A követők sorából említjük Domenico CARurri-t (Principi di 
libero governo 1859), Diodato Lioy-t (Del principio di naziona
litd etc.), MoRDENTi-t ( II passato, il presente e Vaveniex delle 
nazioni), P. FioRE-t (ki később e lté r t: Di un nuovo diritto inter
nazionale pubblico), Eerrero Gola-í (Corso di diritto internazio
nale 1866), L uigi Palma-í (Del principio di nazionalitd nella 
moderna societd europea), del BoN-t ( Instituzioni del diritto 
pubblico internazionale 1868), és főleg EsRERsoN-t (II principio 
di nazionalitd applicato alle relazione civili internazionali 1868. 
Ugyancsak tőle bírunk nemzetközi váltójogot, diplomatiai és 
tengeri jo g o t: «Diritto cambiario internazionale» 1870. — «Di
ritto diplomatico e giurisdizione internazionale m arittima etc.» 
(1871— 1874.)

A nemzetiségi elv ellen különben újabban több kitűnő olasz 
író is nyilatkozott, így E. Brusa, Padeletti (Sui problema inter
nazionale della societd giuridica degli stati 1878. Delle aggrega- 
zione legittime secondo il diritto internazionale 1879) és P. F iore,
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kinek kitűnő nemzetközi magánjogi műve (Diritto internazio
nale privato 1869, II. kiad. 1874) francziára is fordittatott 
Pradier-Fődére által (1875) és specziális munkái, mint legújab
ban a külföldi ítéletek és ügyletek végrehajtásáról (Effetti inter - 
nazionali déllé sentenze e degli alti 1875—77. «Del fallimento 
secondo il diritto internazionale privato» 1873.) a nemzetközi 
magánjogi irodalom díszét képezik.

Az oly gazdag újabb irodalom általános és nagyobb specialis 
művei közül is csak a javát említjük fel. így G. Carnazzo Amari 
(Elementi di diritto internazionale 1867), Giovanni L omonaco 
nápolyi tanár (Trattato di diritto civile internazionale 1874), 
E . SchiatareliíA ( (Organismo e storia del diritto internazionale 
1879), F. Agnetta Gentile (Della do nazione per diritto privato 
internazionale 1881), G. Carle (Del. fallimento nei ropporti inter- 
nazionali 1880) Y . de E ossi (Studii di diritto privato interna
zionale 1880) munkái kiválóak. Ide járul számos becses mo
nográfia a legérdekesebb kérdésekről pl. L. Olivi tanulmányai 
a  Revue de droit international-ban pl. a házasságról T. 15. 
209. sk és 357. sk. lk.) az alimentatio kötelméről 1.17 p. 55—65. 
stb.), E sperson kísérlete a nemzetközi jog tételességét igazolni 
(Cortezza del diritto internationale 1882), P ierantoni tanul
mánya a nemzetközi jog bizonyításáról (II Filangieri szaklap
ban 1884.)

Végre az új tudomány következményeit először és egyedül — 
Mancini befolyása alatt — megvalósitó 1866-ki olasz polgári 
törvénykönyv számos nagyszabású kommentárja részletesen tár
gyalja a nemzetközi magánjogot. A legkitűnőbb ezek között még 
mindig Pacifici-Mazzoni-ó.

Említenem sem kell, hogy ép oly gazdag a nemzetközi köz
jogi irodalom, melyben csak a 80-as évekből kitűnő müveket 
találunk G. Oliva, E. Schiatarella, L. Olivi, F. Laghi, A. Corti, 
A. P ierantoni (ugyancsak tőle bírjuk a nemzetközi jog történe
tét az ókortól 1400-ig és a XIX. században «Trattato di diritto 
internazionale» vol. I. 1881. — «Storia del diritto internazionale 
nel secolo XIX.» 1876.), F. P. Contuzzi stb. tollából.

Az olasz mellett méltán sorakozik a franczia irodalom. El
tekintve a Code Civil újabb nagy kommentátoraitól, különösen 
DEMOLOMBE-tól, első helyen kell itt emlitenünk a belga F. Lau-
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KEN-t klassikus munkáját (Le droit civil internazional 6 kötet 
1880—81), bár az is a franczia tételes jog eszmekörében mozog. 
Továbbá az Institut de droit internazional és Revue de droit inter
national alapítója, volt belga miniszter G. B olin-Jauqemyns clas- 
sikus tanulmányait az említett Revue-Ъеп annak alapítása 1869 
óta. Pradier F odere 1887-ben szintén kiadott 2 kötetben teljes 
magánjogi munkát. E doard Clünet párisi ügyvéd nemcsak kitűnő 
monographiákkal gazdagítja az irodalmat, hanem nagy érdemet 
szerzett az eddig egyedüli nemzetközi magánjogi specialis szaklap 
alapítása által (1874 óta: Journal du droit internazional privé et 
de legislation comparée.) E lapban is más nemzetbeliek mellett 
a legkitűnőbb franczia jogíróktól találunk értékes tanulmányo
kat, a könyvészet pedig a jog e specziális ágában szinte hihetetlen 
productivitásra mutat. Látszik, hogy ott már sok a vásárló olvasó 
és a tehetős, müvére költekező író. Különösen a szellemi és ipar- 
tulajdon nemzetközi jogának irodalma virágzó.

E  két nem zetközi jogi szaklap * franczia írói köréből k iem el
kednek (illetve az utolsó években többet közülök a halál elragad
ván, kiem elkedtek) a belga Alphonse E ivier, a Revue tulajdon- 
képeni szerkesztője, a svájczi szellem dús Joseph H ornung, kinek  
utolsó dolgozatát (Civilises et barbares a Revue 1885 /86 . évi 5. 
szám ában) m inden külügyre vonatkozó m inisztertanácsban fel 
kellene olvasni, Albéric A llard (perjog) és E. Arntz (magánjog) 
belga tanárok, a lausam ei tanár E . L ehr , H . B rocher de F lé- 
chére (érdekes t ő le : A nem zetközi m agánjog term észetes elvei 
Revue t. 17 p. 3 1 3 — 32), Charles B rocher genfi tanár, ki kitűnő  
általános m unkát is irt (Nouveau traité de droit internazional 
privé 1876), L. B enault (pl. De lapropriété littcraire et artis- 
tique au point de vue international Journal du droit int. és kü
lön 1884), L yon-Са ё к .

Angliában és az északamerikai Unióban már az állam terüle
tén belül különböző jog utalt a conflict of laws tanulmányozására, 
melyet máig jobbára bírói szokásjog szabályoz. Angliában gyar
matai és tengeri hatalma folytán különben a nemzetközi köz

* Ezeken kívül csak a már tágabb körű német Zeitschrift fü r  
vergleichende Rechtswissenschaft létezik, melyet Bernhöft és Cohler 1878. 
évben alapítottak.
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jog is már Grotius előtt mivelőkre talált, mire nézve az angol 
jogtörténet érdekes adatokat kozott napfényre. így például említ
jük D; Valentin Dale államtanácsost, kinek müve: Notes of the 
wars in ancient times etc. 1567-ben jelent meg. A master of the 
Rolls sir Julius Caesar (1557—1636) 1596-ban adta ki folián- 
8á t : Acts, orders and decrees etc. (t. i. a court of request határo
zatai 1. H allam. Constitutional hystor;/ of England ch. 3). 
W illiam Wellwood 1594—1622 több latin müvet adott ki. 
W illiam F cjllbecke már rendszeres munkát írt (The pandects 
of the law of nations 1602.) Angol volt, mint tudjuk, Grotius 
legnagyobb előzője, R ichard Zouch is. (1590—1660.1. mindezek
ről Ward : An inquiry into the foundation and history of the law 
of nations.)

Csak a legkitűnőbbeket kiemelve az újabb irók sorából, meg
említjük Francis Wharton müvét: A treatise on the conflict of 
laws (II. kiad. Philadelfia 1881.), mely az amerikai jogra nézve 
most Story helyét foglalja el. Az angol admiralty court tudós 
bírája, sir, Róbert P hillimore nagy művét (Commentaries on 
internazional law. III. kiad. 3.köt. 1882—83), noha ez majdnem 
kizárólag közjogi, sőt részben, mi felette érdekes nemzetközi egy
házjogi tartalmú. William Beach-Lawrence volt amerikai követ, 
Wheaton commentárjának szerény czíme alatt ( Commentaire 
sur les elements du droit international et sur l'histoire des proyrés 
du droit des gens de Henry Wheaton t. 1. 1868. t. 2. 1869. t. 3. 
1870 etc. 1881-ben bekövetkezett haláláig) terjedelmes excursu- 
sokban összehasonlító jogtudományi tanulmányokat is közölt, 
melyek az anyag gazdagsága folytán roppant becsesek. (Csak pél
dául említjük a házasságjogi tanulmányt a III. kötetben, melyet a 
Revue de droit international is közölt t. 2. p. 53—91. 245-—248.)

Az első és egyedüli, kontinentális fogalmak szerint rendszeres 
nemzetközi magánjogot, mely az angol jogot teljesen ismertetve, 
re dec tál a kontinentális jogokra is, a cambridgei tudós, J ohn 
Westlake-ó (A threatise on private internazional law I. kiad. 
1858. II. kiadás 1880), a ki a Revue de droit international-пак 
is egyik kitűnő munkatársa és az Institut tevékeny tagja. Nagy
részben közölte művét a Reme is, németre maga H oltzendorf 
fordította.

A nemzetközi közjogi munkák, mint pl. Travers Twiss
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klassikus műve: The law of nations (3. köt. 1861), csak néhány 
lapot szentelnek a magánjognak (p. o. Twiss I. köt. 214—241. lk.)

Ezen tételes irányú művek mellett fel kell még említenünk 
egy kiváló bölcseleti munkát a nemzetközi jog alapjáról és jövő
jéről J. L orimer, edinburgi tanártól (Principles of international 
law 1885), melynek szellemes bírálatát irta Rolin Jaequemins 
a Revue-ben (1886.) Rendszeres müve: The institutes of the law 
of nations (II. kiad. 1884.) szintén igen becses. Ellenben a gya
korlati idealismus művének neveznők a new-yorki nagy legislator 
David Dudley F ield híres művét, a nemzetközi jog kodexterve- 
zetét, mely a magánjogot is felöleli ( Out lines of an international 
code 1872 — írancziául 1881-ben: Projet d'un code internatio
nal ---- Olaszul PlERANTONI-tÓl).

Németországban B luntschli volt e téren az első író, kinek 
klassikus műve: Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten 
als Rechtsbuch dargestellt (Nördlingen 1868), tulajdonkép az első 
codificationális kísérlet, számos idegen nyelvre is lefordíttatott. 
Az ő és H effter (Das europäische Völkerrecht der Gegenwart 
YI. kiad. 1873.) halála óta F. v. H olzendorff és A. v. Bulme- 
rincq heidelbergi tanár az első nemzetközi jogi írók. Utóbbi 
azonban csak a közjoggal foglalkozik. (Das Asylrecht 1853. Die 
Systematik des Völkerrechts 1858. Praxis, Theorie und Codifica
tion des Völkerrechts 1874. Völkerrecht 1884. Marquardsen: 
Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart első kötete 
második részében.) Az Institut számára írt műve a zsákmány
jogról mintaszerű. H oltzendorff vele s többekkel néhány év előtt 
indította meg a nemzetközi jog valóságos encyklopaediáját.( Hand
buch des Völkerrechts I. köt. Einleitung indas Völkerrecht 1885.) 
Mondanunk sem kell, hogy e mellett a civilisták, a kereskedelmi 
jogi írók (tengeri jog irodalma) müveiben is sok becsest találni a 
nemzetközi jogra vonatkozólag.

Az osztrák speciális nemzetközi jogi írók között L. v. Neu
mann bécsi tanár említendő.

A spanyol irodalom legkiválóbb termékei T. Manuel Torrés 
Campos műve: Principios de der echo internacional privado 
Madrid 1883. A délamerikai jogot is felölelő: Derecho interna
cional teorico у practico de Europa у America (1868. 4 köt. 
írancziául is 3. kiad. Páris 1880/81.) az elismert tekintélyű Car-
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los Calvo-tói, ki az első nemzetközi jogi szótárt is írta. (Diction- 
naire de droit internationale public et privé 2 köt. 1885.)

Specialis délamerikai jogi mű R. F. Seijas-é: El dereeho 
international hispanno-americano publico у privado (1884. Cara
cas), mely a venezuelai elnök Joaquim Crespo auspitiuma alatt 
jelent meg.

Sőt a buenos-ayresi Nueva Revista (szerkeszti Quesada) 
még az eltűnt indián országok nemzetközi jogának kutatásáról 
is közöl tanúlmányt A. Alcorta tollából (1881. t. 1. 1 füzet.)

A hollandi írók között első helyet foglal el T. M. C. Asser, a 
Revue de droit int és az Institut egyik főmunkatársa, kinek klas- 
sikus nemzetközi magánjoga (felölelve a kereskedelmi és perjo
got is) méltán íordíttatott francziára, németre stb. idegen nyelvre 
is. Alph. Rivier forditása; Elements du droit international 
pnvé Paris 1884.)

Sok becsest tartalmaz az orosz irodalom is, melynek köz
jogi vezérirója Ch . Martens e téren tudvalévőén ma elsőrangú 
tekintély. Főmunkája: A mívelt népek modern nemzetközi joga 
(I. k. 1882.). Számos monográfiája is közjogi tartalmú. A Reme 
de droit int.-ba írt tanulmányai között felette érdekes egy a nem
zetközi jog alapjáról.

M e lle t te  e m líte n d ő  Kapoustine ( Apergu général des matu
res de droit international 1856—59. é s  Droit international 
1873.), Katchenowsky (Expose scientifique du droit internatio
nal 1863—66.), Stoianow (Esquisse de l'histoire et de la dogma- 
tique de droit international 1875.), Ivanow ( D u caractere des 
relations internationales et du développement historique du droit 
international 1874.) é s  Cantacuzene h e r c z e g , Speransky é s  Ka- 
jViarowski g ró fo k , Sperowsky, Besobrasoff, E ichelmann, Dane- 
wits, Trussevits s tb . k ö z jo g i m ű v e i.

Ezen rövid irodalmi szemle is mutatja a pezsgő életet, mely 
a nemzetközi jog, a jogtudomány e határtudománya, műhelyei
ben uralkodik. És ez élet ereiben a szabadság és haladás, a hu- 
manismus szelleme lüktet.

Kivétel nélkül, bármely nemzethez tartozzanak, a kiváló 
írók túlemelkednek a szűkkeblű állásponton és előkészítik az 
államfeletti jog alkotását. És már nem hajhásznak meddő utó
piákat, mint a XVIII. század humanistái, hanem positiv tervek
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kel lépnek elő és törekszenek más, mint irodalmi úton is azokat 
a kormányoknál és törvényhozásokban érvényesíteni. Ily esz
köznek H oltzendorff ugyan még utópikust ajánlott, t. i. hogy 
egyetemi nemzetközi cursusokat rendezzenek a kormányok, me
lyeket évenkint más-más nemzetbeli szaktanár saját nyelvén tar
tana, mi honi tanítványokat is oda vonzana és mintegy nemzet
közi szellemet ébresztene. (Gubernatis : Revue internationale- 
jában 1885.)

A valódi, hatályos eszköz a nemzetközi egyletek és gyűlé
sek, századunk e nagybecsű vívmánya és a társadalmi actio, 
mely a parlamentárist és diplomacziait csakhamar maga után 
vonta. De mielőtt ezen mozgalmat főbb vonásaiban ismertetnők, 
mielőtt tudományos eredményeiben úgyszólván a mai eseményt 
bemutatnék, ismertetnünk kell a tételes jog állását. Ebből lát
szik, mi éretett el eddig, mi még a teendő, és mennyiben hasonló 
elveket követ a különböző államok igazságszolgáltatása, mi az 
egységes jogalkotást természetesen annál inkább megkönyíti.

II.

A nemzetközi magánjog főbb kérdéseinek szabályozása a 
művelt államok törvényhozásában és joggyakorlatában.

Az (iInstitut de droit international» a nemzetközi magán
jog egységes szabályozásának kérdését tárgyalván, az előadó T. 
M. C. Asser 1875. márcziusban bocsájtott ki Questionnaire-1, 
s az annak alapján beérkezett válaszok resumé-jét 1875. augusz
tusban mutatta be — ( Reme de droit international et de legisla
tion comparée t. 7. pp. 393—416.)

Ezen értesítések kiváló szakférfiaktól származnak, u. m. 
Angliára nézve WESTLAKE-től, Ausztriára nézve P faff Lipót és 
Menger Antal tanároktól, Belgiumra nézve Rolin .Jaequemyns- 
től, Skócziára nézve Guthril edinburgi ügyvédtől, az észak
amerikai egyesült államokra nézve Washburn E mory harvardi 
egyetemi tanártól, Olaszországra nézve gr. Sclopis F. senatortól, 
Németalföldre nézve AssER-től, Poroszországra nézve Bar tanár
tól, Svédországra nézve Naumann és D ’Olivecrona legfőbb itélő- 
széki biráktól.
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Ezen jelentések azért is becsesek, mert több törvényhozás 
legújabb változását és a leghasználtabb nemzetközi magánjogi 
munkák (pl. o. Félix-Démangeat) tévedéseit tüntetik fel.

A resumé tartalmát — kiegészítve időközi változás sze
rint — következőkben ismertetjük:

A) M a g á n jo g ..

I. Állampolgári minőség, annak megszerzése és elvesztése 
és változásának befolyása a feleség és kiskorú gyermekek jog
állására.

Angliában e részben irányadó az 1870-ki honosítási tör
vény (Naturalisation Act. 33. et 34. Viet. с. 14.). ■— Ezen tör
vény végleg eltörli az idegenek birtokképtelenségét, kijelentvén 
azonban, hogy ingatlan birtok idegennek nem nyújt bármily 
választói jogot vagy hívatalképességet. (s. 2.) — Az idegenek bir
tokképességének szabályozása a gyarmatokban azok törvényho
zására marad bízva (s. 16.); — sőt a törvény kijelenti, bogy a 
honosított idegeü jogegyenlősége a benszülöttel az egyesült ki
rályság területére szorítkozik (s. 7.) — Fentartja az idegenek 
képtelenségét angol hajók birtoklására (s. 14.). Eltörli az idege
nek jogát, hogy bűnügyben felettök felerészben idegenekből álló 
esküdtszék — de medietate linguae — ítéljen, (s. 5.) Külömben 
ugyanazon évben alkotott esküdtszéki törvény szerint (The Ju
ries Act. 1870., 33. et 34. Viet. с. 77. s. 8.) 10 év óta Angliában 

Лако idegenek az esküdti szolgálatra nemcsak jogosultak, hanem 
kötelezettek a honosokkal egyenlő feltétel mellett. Másrészt ezen 
törvény megszünteti a kivándorlási tilalmat (nemo potest exuere 
patriam). — Az angol honosság elvész idegen országban hono
sítás által, ha az illető tényleg ott lakik. — A kik ezen törvény 
kihirdetése előtt honosíttattak más országokban, két év alatt 
nyilatkozhatnak az angol honosság megtartása iránt, melyet 
azonban nem gyakorolhatnak azon országban, a hol magokat 
honosíttatták, a mig annak polgárai maradnak, (s. 6.) Az angol 
földön és angol atyától született személyre nézve az angol alatt
valói jelleg nem adható fel, csakis idegen országban való hono
sítás által; ellenben más személyekre nézve meg van engedve az 
ünnepélyes nyilatkozat, hogj’ idegeneknek kívánnak tekintetni
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( declaration o f alienage). — E nyilatkozat angol területen béke- 
bíró, vagy más bíró, másutt angol követ vagy consul előtt 
teendő. — Megengedtetik ily nyilatkozat honosítás folytán an
gol állampolgárrá lett személynek is, ha Anglia és volt hazája 
közti szerződés a visszatérést eredeti állampolgárságához meg
engedi (s. 3.). — E nyilatkozatot a nagykorúság elérése után 
úgy angol földön született személyek, kik származásuk szerint 
idegen honosak, mint idegen földön angol atyától született sze
mélyek tehetik, (s. 4.) — Az angol földön született gyermekekre 
nézve fentartja tehát az új törvény azon szabályt, hogy kiskorú
ságuk alatt és azontúl e nyilatkozat megtételéig angol polgárok
nak tekintessenek. — E hűbérjogi (területi) elvvel pedig nem fér 
össze, hogy az idegen földön angol atyától származott gyermek 
mégis angol alattvalónak tekintessék. — Az angol állampolgár
ság feladása esetén is a felelősség (angol jog szerint) az azt meg
előző tényékért fentartatik (s. 15.).

Az angol állampolgárság meg- illetve visszanyeréséhez szük
séges; l-ö r:5  évi rezidenczia Angliában, vagy 5 évi angol állam
szolgálat ; 2-szor: az állandó letelepedés vagy államszolgálatba 
lépés, illetve maradás szándéka. Ezen feltételek fenforgása ese
tében is az illetékes államtitkártól függ a honosítás megenge
dése vagy megtagadása a közérdek követelménye szerint. — Az 
engedély megadása esetében az alattvalói eskü letétele után a 
honosított teljesen egyenjogú a született angol állampolgárral, 
míg a korábbi jog a honosított polgárokat a parlamentből és 
államtanácsból kizárta. — Az angol honosság visszanyeréséhez 
az 5 évi rezidenczia bármely angol gyarmatban is elegendő és ez 
esetben annak kormányzója gyakorolja az államtitkár hatóságát, 
míg született idegenek honosítása tekintetében gyarmati rezi
denczia alapján a gyarmat törvényhozására van bízva a honosí
tási privilegium oly módon való megadhatása, hogy azt csak 
azon gyarmatban élvezze, a hol letelepedett, (s. 16.)*

A házas nő mindig azon állam polgárának tekintetik, a 
melyhez férje tartozik. — Midőn a családatya vagy az özvegy nő

* Az angol gyarmati honosítás külön jogából származó anomáliá
kat coneret esetén illustrálja W. Newton Maurice szigeti (afrikai angol 
gyarmat) ügyvéd czikke a Journal du droit internal, prive-ben (1883. 
pp. 449 — 62.).
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honosságát változtatja, a kiskorú gyermekek, a kik kiskorúságuk 
alatt az atyával vagy özvegy anyával azon országban laktak, 
melynek honosságát ezek megszerezték, hasonlóképen ezen or
szág honosainak tekintetnek, (s. 10.)

Ezen törvény érvényben van Skócziában is.
Ausztriában az alkotmány (1867. deezember 21. törvény a 

polgári alapjogokról 1. §.) csak egységes állampolgárságot ismer 
el. — Megszereztetik, 1-ször: születés által osztrák szülőktől 
Ausztriában, vagy másutt; törvénytelen gyermek az anya ho
nosságát tartja meg; örökbefogadás által honosság nem szerez
tetik ; ellenben kiskorúak törvényesítés által azt megnyerik. — 
Osztrák földön talált lelenczek osztrák honosoknak tartatnak.
2-szor honosítás által, mely 10 évi szakadatlan rezidenczia alap
ján kifogástalan magaviseletü személyeknek megengedhető, mi
nek alapján az alattvalói esküre bocsáttatnak; (az o. p. tk. vo
natkozó §-át így módosította az 1833. márcz. 1-ki udvari rende
let). 3-szor: idegen nő házassága által osztrák alattvalóval. — 
Közhivatalra kinevezés, vagy valamely ipar gyakorlásának meg
engedése nem képez többé szerzésmódot, miután az idézett 
1867-diki alaptörvény idegenek kinevezését közhivatalokra ki
zárja és az 1868. deezember 27-diki rendelet az iparszabadságot 
behozta.

A honosság megszerzése a férj által kiterjed nejére és kis
korú gyermekeire is; de ha nő szerzi a honosságot, gyermekei 
akár természetesek, akár törvényesek, azt nem követik. — A ho
nosságot elveszti azon osztrák nő, ki idegenhez megy férjhez, a 
házasság által és azon osztrák polgár, ki idegen országba kiköl
tözik. — A régi megkiilömböztetések a megengedett vagy enge
dély nélküli kivándorlás következményei tekintetében tárgytala
nok lettek, miután az 1867. deezember 21. törvény 4. §-a kiköl
tözés szabadságát adta meg a hadkötelezettség teljesítésének fen- 
tartása mellett.

Az északamerikai egyesült államokban meg kell különböz
tetni a szövetségi állampolgárságot, melylyel minden, valamelyik 
szövetséges államban született vagy honosított személy bír, bár
hol legyen lakhelye, és minden egyes államnak polgárságát, a 
melylyel a szövetségnek ott lakó polgárai bírnak. — A szövetség 
polgára tehát egy másik szövetséges állam polgára lehet egyszerű
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lakhelyváltoztatás által. *— A honosítás csakis a szövetség con- 
gressusának törvényei által szabályoztatik és az által az idegen 
az állanaszövetségi polgárságot nyeri meg. —■ A honosított min
den polgári jogot nyer. — A honosítás kiterjed a feleségre és kis
korú gyermekekre.*— Idegen nő megszerzi a honosságot, ha 
amerikai: állampolgárhoz megy nőül. — Minden nagykorú pol
gár honosságán kiköltözés által változtathat, mely változás azon
ban nem terjed ki a nőre és gyermekekre, amennyiben ezek lak
helye továbbra is az egyesült államokban lenne.

Olaszországban az állampolgári minőség az állampolgárok 
gyermekeit illeti. Ha az apa olasz honosságát a gyermek szüle
tése előtt vesztette el, utóbbi olasznak tekintendő, ha olasz föl
dön született és állandóan ott lakik. Nagykorúságának elérése 
után egy éven belül mindazonáltal idegenek minőségét veheti fel 
a törvényben előírt formalitások teljesítése által. Az ily atyától 
idegei földön született gyermek idegennek tekintetik, azonban 
megszerezheti az olasz honosságot a törvényes nyilatkozat megté
tele, 8 ezt követő egy éven belül Olaszországban letelepedés által, 
ha olasz közhivatalba lépett vagy az olasz hadseregben szolgált, 
olasznak tekintetik minden más formalitás megtartása nélkül is.

Olasz polgárnak tekintetik azon gyermek, mely olasz földön 
született, bár idegen atyától származik, ha utóbbi 10 éven át sza
kadatlanul Olaszországban lakott. (Kereskedelmi telep nem álla
pít meg lakhelyet). Az idegen atyától származó Olaszországban 
született gyermek, kinek atyja nem lakott ott 10 éven át, idegen
nek tekintetik, de az olasz honosságot megszerezheti ugyanoly 
módön, mint külföldön született gyermeke oly apának, ki olasz 
honosságát a gyermek születése előtt vesztette el.

Idegen nő, ki olaszhoz megy férjhez, megszerzi az olasz 
honosságot és megtartja özvegysége alatt is. Idegen honosítása 
törvény vagy királyi rendelet által történik; e rendelet kelte után 
6 hónapon belül azon hely személy-állapotjegyzékébe iktatandó, 
a hol az idegen lakik vagy lakni szándékozik; ez alapon az ide
gen liűségi esküre bocsáttatik.

* Mily nehezen küszöbölte ki a modern tudományos gyakorlat — 
támaszkodva az 1868-ki bill of protection-ха, — az angol i:ommon law ellen
kező elvét ( nemo potest exuere patriamJ erről 1. K eley E dmond newyorki 
ügyvéd czikkét Journal du droit int. prive 1884 pp. 162—68.

136



17

A honosság elvesztése tekintetében az olasz polgári törvény- 
könyv lényegtelen módosításokkal a Code Napoleon 17—21. arti- 
culusait vette át; a C. Nap. 19. art.-ban foglalt feltétel (kormány
engedély) eltöröltetett az olasz codexben.

A németalföldi (1838-ki) polgári törvénykönyv a Code Na- 
poléon-hoz hasonló intézkedéseket tartalmaz. Csakhogy Német
alföldön vagy gyarmatain idegen szülőtől született gyermek, ha 
lakhelyét ezen országban tartja, németalföldi polgár lesz minden 
nyilatkozat tétele nélkül; sőt e szabály alkalmazást nyer idegen 
szülőktől külföldön született gyermekre is, kik lakhelyüket német- 
alföldi területen állandósíttatták. Miként Olaszországban, itt is 
a kormány engedély feltétele ( Code Napoleon art. 19.) mellőz- 
tetett. Külön 1850-ki törvény szabályozza a honosság szerzését 
és elvesztését a politikai jogok gyakorlata szempontjából. A ma
gánjogok élvezete tekintetében az idegenek egyenjogúak a hono
sokkal, nemcsak a kormány engedélye alapján (C. N. art. 13.), 
hanem akkor is, ha 6 éven át szakadatlanul ugyanazon község
ben laktak, és kijelentik, hogy az országban maradni szándé
koznak.

Németországban az 1870. junius 1-ki birodalmi törvény az 
észak német szövetségi törvényt az egész birodalomra kiterjeszti. 
E törvény szerint a német honosság megszereztetik, illetve elvesz 
a honosság megszerzése illetve elvesztése által a birodalom vala
mely államában. Utóbbi honosság megszereztetik 1-ször, a szüle
tés által akár bel- akár külföldön német atyától, törvényes gyer
mekre nézve, nemet anyától törvénytelen gyermekre nézve; 
2-szór törvényesítés által, ha az atya német es az anya idegen, 
vagy más német államhoz tartozik mint az atya; 3-szor a házas
ság által, ha idegen nő némethez megy férjhez, vagy ha német 
nő a birodalom más államához tartozó némethez megy nőül; 
4-szer felvétel által valamely német állam honosa más nemet 
állam honosa lesz; 5-ször idegenek honosítása által. A felvétel 
és honosítás kiterjed a feleségre és a kiskorú törvényes gyer
mekekre.

Az örökbefogadás vagy a lakhely valamelyik birodalmi állam
ban nem szerzi meg a honosságot.

A honosság elvesz 1 -szőr a megengedett elbocsátás által; 
2-szor a hatóság határozata által, ha külföldön lévő német há-
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ború esetében nem tér vissza hazájába felhívás daczára, vagy ha 
kormányának engedélye nélkül katonai szolgálatot vállalt idegen 
országban; 3-szor 10 évi külföldi rezidenczia által, mely esetben a 
feleség és kiskorú gyermekek is, ha Ugyanott laknak, a honossá*- 
got elvesztik. Ezen 10 évi idő folyása megszakítható, ha az illető 
magát a német konzul jegyzékébe bevezetteti. Nemzetközi szerző
désben kiköthethető a német állampolgárság elvesztése 5 évi kül
földi szakadatlan tartózkodás és azon idegen állam honosságának 
megszerzése által. A 10 évi távoliét folytán elvesztett honosság, 
ha az illető idegen polgárságot nem vett fel, visszaszerezhető azon 
államban, a melyhez az illető tartozott, visszatérés és felvétel 
által; 4-szer legitimáczió által természetes gyermekre nézve, 
ha az atya más államhoz tartozik, mint az anya; 5-ször 
német nő házassága által idegennel, vagy más német állam pol
gárával.

Megjegyzendő, hogy az alkotmány 3-ik szakasza szerint a 
német birodalmi honosság egységes és így minden német állam 
polgára a birodalom egész területén élvezi a honosok magán és 
perjogait.

Svédországban a honosság megszereztetik 1-ször a születés 
által svéd atyától belföldön, vagy külföldön. Ha az atya más 
állam polgára lesz és Svédországban született kiskorú gyermekeit 
magával viszi külföldre, ezek visszaszerezhetik a svéd honossá
got, ha lakhelyüket a nagykorúság elérése után egy év és egy 
napon (svédben egy éjen) belül Svédországban állandósítják. 
A törvénytelen gyermek anyja honosságát követi; 2-szór a tör- 
vényesítés svéd apa által megszerzi a törvényesített gyermeknek 
a svéd honosságot. 3-szor: Az idegen nő, ki svéd honoshoz megy 
nőül, megszerzi férje honosságát. 4-szer: A honosítás által, me
lyet idegennek kérelmére a király tanácsában megengedhet, ha 
az illető betöltötte a 21 évet, jó hírnevű, képes magát fentartani, 
s legalább 3 év óta Svédországban lakik. Utóbbi feltétel elenged
hető azon idegennek, a ki a svéd alkotmány 20. §-ában leírt köz
hivatalra kineveztetett, vagy a ki rendkívül kitüntette magát a 
tudomány, művészet, mezőgazdaság vagy ipar terén, vagy a kinek 
honosítása közérdekűnek látszik. A honosítottnak a király által 
meghatározott idő alatt igazolnia kell, hogy megszűnt idegen 
alattvaló lenni és a svéd állampolgári esküt le kell tennie; ha oly
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ország alattvalója volt, melynek törvényei nem engedik a honos
ság feladását, írásban le kell mondania minden politikai jogról, 
melylyel volt hazájában bír.

A honosság elvesz 1-ször: kivándorlás, 2-szor: idegen ország
ban honosítás, 3-szor: házasság által, ha svéd nő idegenhez 
megy férjhez.

Idegennek honosítása folytán felesége is megszerzi a svéd 
honosságot, ellenben a korábban született gyermekek külön hono
sításra szorulnak. A honosított svéd miniszter nem lehet.

Francziaországra és Belgiumra nézve a Code Napoléon 9., 
10., 12., 17—21. art. irányadó. Ezek szerint az idegen szülőtől 
franczia területen született gyermek francziává lesz, ha nagy
korúsága elérése után egy éven belül, Francziaországban lakván, 
kijelenti ott maradása szándékát, ha pedig külföldön laknék, át- 
telepedése szándékát s azt egy éven belül végre is hajtja. Hasonló 
módon szerezheti vissza a franczia honosságot külföldön oly szü
lőtől született gyermek, kinek atyja az ő születése előtt elvesz
tette franczia állampolgárságát. Francziának gyermeke franczia, 
bárhol született.

Idegen nő, kit franczia vesz el, felveszi ennek honosságát.
Az 1849. márcz. 22-ki franczia törvény a Francziaország- 

ban született idegentől nem igényel többé reklamácziót a C. N. 
9. art. szerint, ha a franczia hadseregben szolgált vagy szolgál 
vagy az újonczozásnál nem emelt kifogást idegen honossága czí- 
mén. Ez által ipso jure lesz franczia honos. Az 1857. febr. 7-ki 
franczia törvény szintén módosítá a C. N. 9., 10. art. s e szerint 
a volt francziától Francziaországban született gyermek franczia, 
hacsak nem reklamálja idegen honosságát egy éven belül a nagy
korúsága elérése után.

Az 1867. jun. 29-ki franczia törvény szerint az államfő által 
idegen honosítható, ha 21 éves, a kormánytól engedélyt kapott 
a letelepedésre Francziaországban s azóta 3 évig ott is lakik, 
vagy franczia szolgálatban állott; egy év elegendő rendkívüli 
érdem esetében. A honosítás a feleségre nem terjed ki, valamint 
a más honosságot szerző férj sem fosztja meg ezáltal nejét fran
czia honosságától. A honosított a politikai jogokat is gyakorolja, 
mit még az 1849. decz. 3. törvény art. 6. megtagadott volt.

A kormányengedélylyel Francziaországban lakó idegen a
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honosokkal magánjogilag egyenjogú, más idegen csak a reczipro- 
czitás feltétele alatt (art. 12. 13.).

A honosság elvész : 1. máshol szerzett honosság által; 2. az, 
államfő engedélye nélkül idegen államszolgálatba lépés folytán; 
3. idegen országban letelepedés által visszatérés szándéka nél
kül; kereskedelmi telep nem tekinthető a visszatérés szándéka 
nélkül létesítettnek. (Art. 17.) A honosság visszaszerezhető az, 
államfő engedélyével visszatérés és az ottmaradás szándékának 
kinyilvánítása s minden idegen jogról lemondás által. (Art. 18.)

Franczia nő, kit idegen vesz el, elveszti a honosságát, de 
özvegysége által visszaszerzi azt, ha Francziaországban lakik, 
oda kormányengedélylyel visszatér s ott letelepedése szándékát 
kijelenti. (Art. 19.)

Franczia, ki az államfő engedélye nélkül idegen seregben 
szolgálatot vállal, elveszti honosságát. Csak az államfő engedélyé
vel térhet vissza Francziaországba és csak az idegen honosítására 
előírt módon szerezheti vissza franczia honosságát. (Art. 20.)

Belgiumban a honosítást most az 1835. szeptember 27 tör
vény helyébe lépett 1881. aug. 6. törvény szabályozza. E szerint 
az egyszerű honosításhoz, mely csak a honosok magánjogaiban! 
részesít, kell: 21 éves kor s 5 évi tartózkodás Belgiumban, a 
nagy honosításhoz (melyet a régibb franczia törvény is ismert) 
25 éves kor, 10 évi rezidenczia s nős vagy gyermekes özvegy 
állapot, ennek hiányában 50 éves kor, 15 évi rezidenczia. Csak 
az nyújt részt a politikai jogokban s így a belga a legszigorúbb 
honosítási törvények egyike. Az 1881. aug. 16. belga törvény 
szerint a belga területen született lelencz is belga honosnak 
tekintetik.

Az 1883. juni 28. franczia tor-vény megengedi a Franczia
országban idegennek oly nejétől, ki férjhezmenetele előtt fran
czia volt, született kiskorú gyermeknek a franczia hadi szolgálatba 
lépést, ha anyja időközben visszaszerezte franczia honosságát 
(1. N. art. 19.) vagy ha a gyermek árva. A hadi szolgálatba lépő 
egyszersmind a franczia honosságot választhatja, mely optió jogát 
a honosított kiskorú gyermekének már az 1882. febr. 14-ki tör
vény adta meg, mi az 1851. febr. 7-ki törvény 2. art.-hoz képest 
könnyítés volt. A kiskorú nyilatkozatához az apa (esetleg anyja, 
árvánál a családtanács) engedélye szükséges. Egységes franczia
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^honosítási törvényjavaslatán az államtanács már 1884-ben dol
gozott.

Oroszországban a honosság megszereztetik: 1. orosz szü
lőktől származás által törvényes gyermekre nézve, orosz anyától 
természetes gyermeknél; 2. idegen nőnek oroszhoz férjhez me
netele által; 3. felvétel által, melyet 5 évi rezidenczia alapján, 
közérdekű s oly esetben, ha az illető orosz államszolgálatban áll, 
vagy idegen szülő gyermeke, de Oroszországban nevelkedett, vagy 
anélkül is engedélyezhet a belügyminiszter.

A nő férje honosságát követi. Orosz nő, ki idegenhez ment 
férjhez, visszaszerezheti eredeti honosságát, ha a házasság meg
szűnte után lakhelyét Oroszországban tartja; idegen nő, ki orosz 
férjnél volt, hasonló esetben elveszti orosz honosságát, ha lak
helyét Oroszországon kívül választja. A honosítás kihat a fele
ségre, de nem a gyermekekre.

Az 1864. febr. 10. törvény óta a kivándorláshoz hatósági 
engedély szükséges. Az orosz honosság elvesz az orosz kormány 
engedélye nélkül idegen hadiszolgálatba lépés, jogtalan távozás 
és 5 évi távoliét által, ha az illető a kormány felhívására vissza 
nem tér.

Látni, hogy az alapelvekre nézve nagyrészt megegyeznek a 
törvényhozások. A területi elvet kiszorítá a természetes személy
jogi elv. Érdekes a legtöbb új törvényhozás törekvése, nemcsak 
könnyíteni a honosításon és visszaszerzésén, hanem általában 
polgárokat lehetőleg nyerni.

E részben a német miutához szabott hazai törvényünk 
(1879 : L. t.-cz ) nem mondható szerencsés alkotásnak. Az adop
tio általi honosítás pedig csak az erdélyi házasságok tovább- 
virágzásához vezetett.

Megemlítjük még, hogy Francziaországban már 1883-ban 
terveztek külön adót az ott lakó idegenekre.

2 . Az idegenek joga a személyállapot és cselekvésképesség, 
a családi viszonyok s azokból folyó jogok és kötelességek tekin
tetében.

Angliában és Skócziában e tárgyról nincs írott törvény.
Ausztriában az idegennek magánjogi cselekvésképessége a 

lakhely, ennek hiányában azon ország törvényei szerint bírálandó 
meg, melyhez születésénél fogva tartozott. (0. p. tli. 34. §.) De
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vannak lényeges kivételek a lakhely jogszabálya alól. így az ide
gen öröklésére nézve honossága irányadó. (Osztrák polgárra nézve 
a külföldön kötött ügylet, házasság stb. esetében is a honossága — 
osztrák jog -— irányadó §. 4.)

Francziaországban a C. N. art. 3. szerint a francziák sze
mélyállapota és cselekvésképessége a honi törvénynek van alá
vetve, ha külföldön laknak is. E szabály discusszioi mutatják 
( F o e l i x  : Traíté du droit internat. privé IV. kiad. t. 1. p. 67  
suiv.J, hogy az intenczió azon általános szabályra irányult, hogy 
az idegen is e részben saját jogát kövesse, s ily értelemben foly
tonos a judikatura és doktrína Francziaországban, Belgiumban 
s Olaszországban, a C. N. országaiban.

Az olasz Codice Civile általánosította az elvet s a csa
ládi viszonyokra is kiterjesztette. (Art. 6. 1. Mancini előterjesz
tését Л

Az északamerikai egyesült államokban az idegen hazai 
joga e részben sem ismertetik el. (Story : Conflict o f laws.)

Poroszországban a honosok és idegenek tekintetében a lak
hely joga irányadó. Ha ez bizonytalan, azon országé, hol az 
illető született. Ha ez sem tudatik, a porosz (esetleg a tartózko
dási helyén fennálló) jog alkalmazandó. Kettős lakhely esetében 
annak joga irányadó, mely inkább kedvez az ügylet érvényének. 
Fontos kivétel (Landrecht Einleit. 35. §.), hogy, ha az idegen 
Poroszországban s ott lévő tárgyakról szerződött, szerződési ké
pessége a szerződés érvényének kedvezőbb (hazai vagy porosz) 
törvény szerint ítélendő meg.

Svédországban nincs e tárgyban írott jog. A judicatura 
elismerni látszik a honossági elvet a családi viszonyok nézve is. 
Idegen Svédországban ingatlant nem szerezhet a király enge- 
delme nélkül.

Németalföldön a polgári törvénykönyv azon  szabályát, hogy  
a hollandi polgárt honi joga követi külföldre e viszonyok tek in 
tetében, a judicatura állandóan az egyenjogúaknak nyilvánított 
idegenekre kiterjeszté. (Foelix 1. c. p. 75 ellenkező tanítását 
A sser czáfplta Revue de droit intern, t. 1. pp. 113. ss.)

Oroszországban is ottani jogtudósok válasza szerint az ide
gen honi joga irányadó s nem  az orosz jog, m int F oelix (1. c . 
pp. 76— 77;) tanítá.

22
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3. A törvényes és végrendeleti öröklés, az öröklési képesség, 
a végrendelet tartalma érvényének feltételei stb. tekintetében.

A ngliában az 1 Síi 1 -ki statute 24— 25. Viet. с. 114. szerint 
ingókra vonatkozó végrendelet alakilag érvényes, ha akár a locus 
actus, akár a végrendelkező végintézkedéskori vagy halála idejé
ben volt lakhelye jogának, vagy végre, ha angol külföldön tesz 
végrendeletet, az ez időben angol születéshelyén  fennálló jog  
kellékeinek m egfelel.

A végrendelet (ingókról) belső érvénye és hatálya sem szen
ved többé e törvény szerint (s. 3.) utóbbi lakhelyváltoztatás által, 
így p. o. ha Skócziában lakó ott végrendelkezik s utóbb házaso
dik s Angliába teszi át lakhelyét haláláig, noha angol jog szerint 
házasság ipso jure korábbi végrendelet visszavonásának hatályá
val bír, miután skót jog szerint a házasság nem jár e következ
ménynyel, ama végrendelet érvényes marad. (In  the goods of 
Beid 1866. ján. 23. döntvény.)

Különben úgy a végrendeleti, mint ab intestato öröklésnél 
(ingókra nézve) a lex domicilii testatoris vagy intestati alkal- 
maztatik.

Ha az örökhagyó Angliában lakott, a kanczelláriai bíróság 
az adósságok kifizetése után maradó tiszta hagyatékban érdekel
teket eltiltja (injonction) liquidatiótól vagy arra vonatkozó eljá
rástól Anglián kívül illetve azt el nem ismeri; csak a hitelező 
keresheti követelését bárhol, a hol a hagyaték valamely része van. 
(H ope v. Carnegie 1866. febr. 22. B aillie v. B aillie 1867. 
decz. 3.)

Angliában minden végrendeleti vagy törvényes ingó örökség 
tulajdona egy vagy több végrehajtóra vagy kezelőre ruháztatik 
át, a kik e jogot a hagyatéki bíróságtól nyerik (court of probate) 
esetleg megerősítésüket, ha végrendeletileg neveztettek ki. Vég
rendeletben executor neveztetik, némely esetben és ab intestati 
örökségnél mindég administrator. Döntvényjog állapítja meg, 
mily személyek ismertetnek el vagy neveztetnek ki e tisztségre, 
külföldi hagyatékhoz tartozó angol ingókra nézve. (Rendesen azon 
személy neveztetik ki, kit a külföldi hagyatéki 'bíróság (örök
hagyó lakhelyén) a hagyatékkezelésre kirendelt. (In the goods of 
Earl 1867. juh 30. In the goods of Smith idézve Miller  v. James 
esetben 1872. decz. 17.)
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Az Angliában lerovandó kincstári terhek:
1 . Kezelési illeték (probate duty), mely az adósság előtt 

vonatik le az Angliában lévő ingó hagyatékból;
2. Hagyományi s tiszta hagyatéki illeték (legacy or resi

duary duty), a mennyiben a hagyomány az ingó hagyatékból 
fizettetik, illetve a tiszta hagyaték abból marad, habár az orszá
gon kívül lenne annak tárgya; ez áll utóörökös rendelésnél vagy 
törvényes öröklésnél is ;

3. Öröklési illeték, mely ingó vagy ingatlan után jár, ha az 
öröklés házassági vagy más élők közötti szerződések ajándékozá
sán ( settlement) alapszik. (1833. succession duty act).

Az 1. 2. a. terhek ingatlanra nem vonatkoznak, de miután 
a hosszú idejű bérlet is ingó, ez által az ingatlan is többnyire 
viseli azokat. A jurisprudenczia a kezelési illetéket az angol tör
vény oltalma ellenértékéül tekintvén, nincsen tekintettel arra, 
vájjon az örökhagyó lakhelye az országon kívül volt-e, míg a 
legacy or residuary duty külföldön lakó örökhagyó vagyona után 
nem jár, habár a vagyon Angliában lenne is. A succession duty-та 
nézve az irányadó, hogy az illető szerződés angol-e: így eldön
tetett, hogy ha valaki végrendeletileg vagyont angol közalapban 
vagy máskép Angliában helyez el, utóörökösök rendelése mellett, 
habár az első birtokos ment e tehertől, az utóbbi fideicommissa- 
riusokat az terheli az angol investitio alapján (Wallace v. Attor
ney G eneral és Jeves v. S hadvell). L yall v. L yall esetben 
(1872. nov. 4.) a lordok kamrája korábbi döntvénye szerint 
kimondatott, hogy az «angol alakban, szerződés vagy settlement 
útján tett intézkedés» esetében mindég jár e teher, habár kül
földön lakott az örökhagyó és az angol fideicommissariusoknak 
( trustees)  az illető vagyon nem adatott át utóbb.

Hogy mi ingatlan, a lex situs-tói függ. Ingatlan, mely nin
csen határozott idejű bérletben, a hagyományi és tiszta maradéki 
terhet viseli «mintha ingó lenne».

Ha külföldön lakó örökhagyó angol ingatlan jövedelmeit 
hagyományozza, ezek után is jár a hagyományi illeték, mert az 
idegen örökhagyó nem veheti igénybe a mobilia sequuntur per
sonam elv kedvezményét. (Chatfield v. B erchtoldt 1872. 
juh 13.)

Az utóházasság által a lex domicilii szerint törvényesített
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gyermek azon hagyományi illetéket viseli, melyet angol törvényes 
gyermek visel; míg a törvénytelen angol gyermek szüleihez ide
gennek tekintetik s eszerint nagyobb terhet visel hagyománya, 
habár angol vagyon eladásából eredne. (Skottowe v. Young 1871. 
máj. 10.)

A 24/25. Vict. c. 121. törvény feljogosítja az angol kor
mányt oly nemzetközi szerződés kötésére, mely szerint 1. a szer
ződő államok egyikének polgára, a másikban csak legalább egy 
évi ottlét által szerezhet lakhelyet és 2. a consulok az ingó ha
gyatékkezelés jogával polgártársaik halála esetére felruháztatnak. 
De Anglia ily szerződést nem kötött.

Skócziában az ingó örökségre nézve a lex domicilii, az ingat
lanra nézve a lex rei situs irányadó. Az örökhagyó lakhelyének jóga- 
irányadó az örökös törvényességére nézve. így p. o. ha skótnak 
törvénytelen gyermeke Angliában született s ugyanott utóbb a 
szülők házasságot kötöttek, a gyermek mint törvényes örököl, 
noha az angol jog nem ismeri el a legitimatio-t per subsequeris 
matrimonium, mint a skót jog. Ha ellenben a házasság skót jog 
szerint incestuosus, noha angol jog szerint érvényes, a gyermek 
törvénytelennek tekintetik.

Az örökhagyó utolsó lakhelye irányadó a gyermekek köteles 
része s az özvegyi jog tekintetében is. A végrendelkezési képesség 
s a végrendelet belső érvénye is az örökhagyó lakhelyének joga 
szerint bírálandó meg.

Ausztriában az idegenek ab intestato örökölhetnek és vég
rendelet vagy ajándékozás alapján intézkedni vagy örökséget 
elfogadni jogosultak, ha ugyané jog hazájukban az osztrák polgá
rokat illeti. Az öröklési kérdésekre nézve irányadó azon állam 
joga, melyhez az örökhagyó halálakor tartozott, a mennyiben 
ingókat tárgyalnak, míg ingatlanoknál fekvésük helyének joga 
dönt. Osztrák jogot ural ingók öröklése is, ha 1. az idegen 
oly államhoz tartozott, melynek törvénye más alapelven nyugszik 
mint az osztrák, vagy ha a törvénye nem igazolható; 2. az idegen 
semmiféle honossággal nem birt illetve az nem igazoltathatott;
3. az idegen lakhelye Ausztriában volt s az összes érdekeltek 
alávetették magukat az osztrák jognak. Az öröklési képességre 
nézve mindég az illető személy honi joga irányadó.

Francziaországban az 1819. jul. 14-ki, Belgiumban az 1865.
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ápril 25-ki, s Németalföldön az 1869. ápril 7-ki törvény sze
rint az idegenek úgy mint a honosok bírnak öröklési joggal 
a recziproczitas feltétele alatt, melyet a Code Napoléon s a hol
landi codex igényelnek. Ha honosok idegenekkel osztoznak, a 
belföldi hagyatékból oly előrészt kapnak, mely megfelel azon 
külföldi hagyatékrésznek, melyből az ottani jog szerint kizárva 
lennének.

Az olasz eodex szerint a végrendeleti és törvényes öröklésnél 
az öröklési rend és mérték s a végintézkedések belső érvénye 
tekintetében az örökhagyó honi joga irányadó, bárhol levő és 
bármily természetű javakra nézve.

Az északamerikai Unióban az ingatlanok öröklése azon 
állam joga által szabályoztatik, a hol azok fekszenek. Ettől függ, 
ki van-e abból zárva idegen vagy sem. Ingók tekintetében az 
idegen egyenjogú a honossal. Az öröklést örökhagyó utolsó lak
helyének joga szabályozza.

A svéd codex e részben recziproczitás elvén nyugszik. Az ins 
detractus-t fenntartja, de az tényleg az összes müveit államokkal 
kötött szerződések folytán fenn nem áll. Ingókra vonatkozó vég
rendelet belső érvénye végrendelkező utolsó lakhelyének joga 
szerint, svéd ingatlanra vonatkozó ellenben svéd jog szerint bírá
landó meg.

Oroszországban is , egyenjogú az idegen a honossal e rész
ben ; a ius detractus a nemzetközi rendeletekben töröltetett el.

A porosz törvények nem intézkednek e kérdésekben.
4. Honosok külföldi és idegenek belföldi házassága Angliá

ban csak az angolok külföldi házasságára nézve van két törvény.
4. Geo. 4. G. 91. szerint az angol követségeknél és seregnél e 
törvény formaiságai szerint megkötött házasság érvényes, s ezt 
12/13 Vict. c. 68. kiterjeszti az angol consulok előtti házasságra, 
ha legalább egyik fél angol.

Skócziában a házasság érvénye lex domicilii szerint bírá
landó meg, kivéve ha Skócziában fekvő ingatlanok öröklése szem
pontjából jönne szóba vagy ha a lex fövi szerint ama házasság a 
a vallással vagy jó erkölcscsel ellenkezik. Van szabályos (kihirde
téssel stb.) és nem szabályos házasság, mely csak a felek meg
egyezésének nyilatkozatát bizonyos egyszerű alakban igényli, s 
mely Skócziában köttetvén érvényes, ha legalább egyik fél ott
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lakott vagy legalább a házasságkötés előtt 20  napon át ott tartóz
kodott. (lobd Bbougham’s A ct. 19 /2 0 . V ict. c. 119.)

Az osztrák p. tk. szerint a férj személyes joga irányadó, de 
a bontó akadályok mindegyik fél honi törvénye szerint érvénye
sülnek, A házasság alakiasságaira nézve kötése helyének joga 
irányadó. Házassági ígéret nem ad kereseti jogot, bár külföldön 
tétetett.

A Code Napoleon, valamint a hollandi és olasz p. tk. intéz
kednek a külföldön a belföldiek, vagy belföldi és külföldi közt 
kötött házasságokról. E házasságok érvényesek, ha az illető 
külföldi országban szokásos formában köttettek és ha az említett 
codexekben meghagyott kihirdetések azokat megelőzték és a bel
földiek nem vétettek honi törvényeik azon intézkedései ellen, 
melyek a házasságkötés képességének feltételeire vonatkoznak. 
Három hóval a házasok visszatérése után hazájokba, a külföldön 
kötött házasság lakhelyük házasságjegyzékébe beírandó. — Né
metalföldön e határidő egy év; Olaszországban e szabály áthá
gása 100 líráig terjedhető birsággal büntetendő.

Az olasz codex idegeneknek Olaszországban kötött házas
ságáról is intézkedik. — Az idegen házassági képessége honi 
törvénye szerint Ítélendő meg; de az olasz codexben megállapított 
akadályok reá is alkalmazandók. — A házasodni kívánó idegen 
köteles a személyállapotjegyzéket vezető tisztviselőnek hazája 
illetékes hatóságától kiállított nyilatkozatot átadni, mely szerint 
honi törvényei értelmében nem forog fenn akadály a tervezett 
házasság ellen. — Ha az idegen Olaszországban lakik, köteles a 
Codice Civile által előírt hirdetéseket is eszközöltetni.

Az északamerikai egyesült államokban az Unió valamelyik 
államában vagy külföldön kötött házasság, ha a kötés helye tör
vényeinek megfelelően jött létre, az Unió valamennyi államában 
érvényes. — Kivételt képez, ha valaki, ki az Unió egyik államá
ban lakik, annak más államába megy és ott házasságot köt, mely 
lakhelyének törvénye szerint tiltva volna, — Hy házasság semmis.

A porosz törvények nem intézkednek e tárgyban.
Svédországban a honosok által külföldön, a lex loci-nak 

megfelelően kötött házasság érvényes, ha nem incestuosus az 
1734-ki polgári törvénykönyv szerint s nem ütközik a jó erköl
csökbe és e czímen nem esik büntetés alá az 1864-ki büntető tör
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vénykönyv szerint. Az idegenek által Svédországban kötött házas
ságok érvényesek, ha a házasfelek vallása, illetve vallásai által előírt 
szertartások mellett, vagy a polgári hatóság előtt oly esetben, mi
dőn a törvény a polgári házasságot megengedi köttettek, feltéve 
itt is, hogy a svéd ptk. és btk. fentemlített tilalmaiba nem ütköz
nek. — A honos és külföldi között Svédországban kötött házasság 
érvényes, ha a svéd törvénynek megfelelően köttetett.

Orosz alattvalók által külföldön kötött házasság Oroszország
ban érvényesnek tekintetik, ha az orosz egyházi vagy világi tör
vényekkel nem ellenkezik. -— így pl. az orthodox egyházhoz 
tartozó személy házassága csak akkor érvényes, ha ezen egyház 
papja előtt kötetett. — Idegenek Oroszországban csak úgy köt
hetnek házasságot, ha saját vallásuk szertartásának eleget tesz
nek (lásd e kérdésről az eddig legkimerítőbb tanulmányt Beach- 
Lawrence tő i: Revue de droit international t. 3. p. 253. ss. és 
Wheaton feletti kommentárjának III. kötetét).

5. A házasság felbontásának, midőn az külföldön szabály
szerűen kimondatott, hatálya oly országban, melynek törvényho
zása a válást meg nem engedi.

Ausztriában a válási képesség osztrák honosokra nézve az 
osztrák törvény szerint, idegenekre nézve lakhelyük törvénye 
szerint ítélendő meg. — Miután az osztrák codex szerint oly 
házasság felbonthatlan, melynek egyik, vagy mindkét fele katho- 
likus volt kötésének idejében, a külföldön kimondott válás osztrák 
polgár ily házassága tekintetében Ausztriában érvénynyel nem 
bírna. — Hozatott azonban újabb időben ellenkező döntvény is.

A többi itt figyelembe vett országokra nézve e kérdés tárgy
talan.

6 . Az ingó és ingatlan javakat törvények összeütközése eseté
ben szabályozó jog.

1868-ig azon szabály, hogy az ingatlanra nézve a lex rei 
sitae irányadó, Skócziában is alkalmaztatott a jelzálogjogra, mint 
valamely hagyaték részére. Ekkor új törvény — 31. és 32. Vict. 
c. 101. s. 117. — módosítá azt, kimondván, hogy midőn ily skót 
ingatlanra vonatkozó jelzálogjog az elhunyt hitelező hagyatékában 
foglaltatik, az ingónak tekintendő s így az örökjog tekintetében 
örökhagyó utolsó lakhelyének joga irányadó arra nézve.

Az osztrák p. tk. 300 §. szerint minden közvetlenül dologi
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jog szerzésére vagy elvesztésére vonatkozó ügylet vagy tény ingat
lanra nézve a lex rei sitae, ingóra nézve a tulajdonos személyes 
joga szerint bírálandó el. De ez a csak «dologhozi» jogot nyújtó 
ügyletekre s tényekre nem terjed ki. Azon kérdések, hogy mi 
ingó, mi ingatlan, hogy a dolog elhagyottnak vagy elfoglaltnak 
mikor tekinthető, hogy forgalomban van-e, hogy melyek az elbir
toklás feltételei stb. a lex rei sitae szerint birálandók el.

Az északamerikai egyesült államokban a lex rei sita irány
adó az ingatlanok s részben az ingók tekintetében. így midőn az 
Unió egyik államának lakosa oly ingók tulajdonosa, melyek más 
államban állandóan elhelyezve vannak, p. o. üzletben, letétben 
stb., az azokra vonatkozó tulajdonváltozás, zálogszerzés stb. a 
lex rei sita1 szerint bírálandó el, a mennyiben azon állam lakosai, 
hol az ingók fekszenek, abban érdekelve vannak. így nem vég- 
rendeleti hagyatékkezelésnél a lex rei sita; szabályozza a más 
államban lakó hitelezők jogait, míg a maradék kezelése s felosz
tása az örökhagyó lakhelyének joga szerint eszközöltetik.

A franczia és hollandi codex szerint a lex rei sita; irányadó 
ingatlanok tekintetében, míg az ingókra nézve nem intézkednek.

Az olasz codex az ingatlanokra nézve hasonlóan intézkedik; 
az ingók a tulajdonos honi jogát uralják, a mennyiben azt azon 
ország ellenkező törvényei ki nem zárják, a melynek területén 
elhelyezve vannak.

A porosz codex szerint ingókra nézve a tulajdonos lex Jőri-ja, 
több for a esetében a fekvésük helyének joga irányadó. De ha 
utóbbi esetben ismét más helyen kötött ügyletről van szó, a porosz 
joghoz legközelebb álló szabály alkalmazandó. Biztos lakhelylyel 
nem bíró egyén ingói a tartózkodási hely jogát uralják. Ingatla
nok mindig a lex rei sita. alá esnek.

A svéd codex nem intézkedik e tárgyról.
Az orosz jog szerint ingatlan s ingó a lex rei sita alá esik.
7. Élők közötti ügyletek és végrendeletek alakjára vonat

kozó jog.
Csaknem minden művelt állam törvényhozása vagy joggya

korlata e részben a locus regit actum elvet követi.
Anglia és Skócziára nézve idézhető 24/25. Vict. c. 114, 

mely szerint a végrendelet érvényes, ha az alakiság tekintetében 
akár a lex loci, akár a végrendelkező lakhelye jogának felel meg
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s hogy utóbbinak változtatása nem gyakorol befolyást. 31/32. 
Vict. o. 101. szerint a külföldön alkotott és a honi jog szerint 
érvényes végrendelet az angol ingatlanokra nézve is hatályos.

Az osztrák jog a lex loci mellett megengedi az ügyletalkotó 
félnek hazai joga követését is. A locus regit actum elismertetett 
a végrendeletek, kötelmi jogi szerződések, házassági, családjogi 
szerződések és dologi jogi szerződések tekintetében, csak utób
biaknál kell az osztrák dologi jogi specziális szabályok (telek
könyvijog) megtartása, ha osztrák ingatlanra vonatkoznak. így 
p. o. az átíratáshoz szükséges okiratnak meg kell felelnie az 
osztrák jog követelményeinek.

A porosz Landrecht szerint a szerződés alaki érvénye a kötés 
helyének jogát uralja.

Az olasz codex ugyanezt rendeli a végrendeletek és élők 
közötti ügyletek külső alakjáról, de e mellett megengedi a vég
rendelkezőnek, illetőleg ügyfeleknek (utóbbiak ha joguk közös) 
honi törvényeik szem előtt tartását is.

A németalföldi törvény az általános jogszabályokról szintén 
elismerik a locus regit actum, elvét. Kivételek: 1. Németalföld i 
által külföldön alkotott végrendeletnek közokiratba kell foglal
tatnia ; sajátkezűleg írt s aláírt (olograph)  végrendeletben német
alföldi külföldön csak temetését, végrehajtó nevezést és bizonyos 
ingók (ruha, ékszer stb.), hagyományait szabályozhatja, illetőleg 
rendelheti. 2. Németalföldi hajótulajdon a külföldön sem ruház
ható át hollandi polgárra a Hollandiában vezetett jegyzékben 
eszközlendő átíratás nélkül. (Kér. tk.)

A Code Napóleon elismeri a locus regit actum elvét franczia 
által külföldön alkotott végrendeletre nézve (999 art.), bár annak 
Francziaországban való végrehajtatásához megkívánja a végren
delet bejegyzését végrendendelkező utolsó ismert franczia lak
helye hivatalában és ha franczia ingatlanról is intézkedik, ennek 
átiratási jegyzékében. (1000 art.)

A svéd jog nem intézkedik e tárgyban.
Az orosz törvény elismeri a locus regit actum elvét, kivéve 

orosz ingatlanok tekintetében.
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В) P olgári e ljárás.

1. A bíróságok illetékességének kérdése. Skócziában az illeté
kességet megállapítja a) ratione domicilii 40 napi ott tartózko
dás ; b) ratione rei sita skót ingatlanra nézve; sőt ez személyi 
keresetre is jogot ad, ha az ingatlan birtokosa külföldön van, ez 
esetben a court of session a forum commune. Ha idegen bármily 
javai lefoglaltatnak Skócziában, ez is megállapítja a perilletékes
séget, kivéve statuskérdésre nézve; c) ratione contractus, ha a 
szerződés Skócziában köttetett vagy ott teljesítendő; d) recon- 
ventione: hasonnemű kereset ellenében.

Ausztriában a lakhely állapítja meg az illetékességet. Ide
gen egyenlő joggal bír. Ha Ausztriában vállalt kötelmet, ott tar
tózkodása is megállapítja az osztrák bíróság illetékességét.

A franczia Code Napoleon art. 59. az illetékességet ratione 
persona1 szabályozza, de a 14. art. szerint idegen, ha nincs is 
franczia területen, megidézhető franczia bíróság elé, ha Fran- 
cziaországban vagy külföldön franczia irányában vállalt kötele
zettséget.

Az olasz Codice Civile szerint idegen olasz bíróság elé idéz
hető olasz domicilium vagy rezidenczia hiányában is, ha ottlevő 
ingó vagy ingatlan javaira vonatkozik a kereset, vagy ha Olasz
országban vállalt vagy teljesítendő kötelmet tárgyaz az, és végre 
recziproczitás esetében.

Hollandiában a Code Napóleon 59. art. van átvéve.
Poroszországban alperes lakhelye irányadó. Idegen porosz 

bíróság elé idézhető, ha van ott ingó, ingatlan java; ilyennek 
lefoglalása is megállapítja a kompetencziát.

Svédországban alperes lakhelye irányadó, idegennél elég az 
ott tartózkodás.

2 . Perjogi kivételek idegenek hátrányára. ( Cautio judicatum 
solvi, szegényképviselet megtagadása stb.)

A Code Napóleon 166 art. idegentől a perlési jog gyakorol- 
hatásához óvadék letételét követeli. Hasonlóan a németalföldi 
p. tk., hol idegen szegény ingyenképviseletet sem nyer nemzet
közi szerződés hiányában.
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3. Idézésekre és más külföldön kézbesítendő értesítésekre vo
natkozó formalitások és megjelenési határidők.

Ausztriában megkeresés útján vagy diplomácziai úton tör
ténik az idézés; távollevő alperesnek gondnok rendeltetik. Ha a 
megkeresett bíróság a kézbesítésről nem értesít törvényes határ
időben, hírlapi idézés foglal helyt. Francziaörszág, Németalföld 
eljárása szerint a k. ügyész diplomácziai úton közvetíti a meg
kereséseket. Belgiumban ez ajánlott levélben történik. Orosz
országban a külügyi minisztérium, esetleg hírlap útján történik 
ily idézés stb.

A megjelenési határidő külföldire nézve Oroszországban a 
kézbesítéstől 4—6 hó (a szerint a mint a lakás tudva van vagy 
sem), Svédországban ugyanannyi. Hollandiában az 1869. ápril 7. 
törvény szerint 1 —3—5—8 hó a lakhely távolsága szerint.

4. Bizonyítási eszközök.
Ausztria, Skóczia, Svédország eljárása szerint mindég a 

lex fori irányadó.
5. Megkeresések.
Ausztriában expediáltatnak, ha nem törvényellenesek. Svéd

országban nem intéznek külföldre megkeresést.
6 . Külföldi ítéletek végrehajtása.
Három rendszer különböztetendő meg.
Az első szerint a külföldi ítélet egyáltalán nem hajtatik végre 

(non-avenu). Ezt követi Francziaörszág, Belgium, Németalföld, 
Oroszország, Portugallia, Svéd- és Norvégország. (Oroszországra 
nézve az 1864-iki perrendtartás némely kommentátora liberáli
sabb magyarázatot nyújt, de az ellenkező praxist ép egy kiváló 
orosz író igazolja a Journal de droit int. privé-ben.)

A íranczia C. N. 2123 art. csak szerződés esetén tesz kivé
telt. (Ilyen számos köttetett: 1828. Svájczczal, 1846. Badennel 
nel stb.) Hogy a franczia bíróság előtti revision préalable vagyis 
új per helyt fog, a semmitőszék 1819 ápril 19 arrét-ben megerő- 
síté, kimondván egyszersmind, hogy az 1629-iki ordonnance 121. 
art. fennáll.

A belga 1851 -ki jelzálogtörvény eltörölte a C. N. 2123. 2128 
art.-ait s így a perrend 546. art. is elesett. De fennáll 1814. 
szept. 9-iki kir. rendelet, mely szerint franczia ítélet non-avenu. 
(Politikai oka volt: a függetlenség megóvása.) Foelix-Démangeat
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határozatlan e kérdésben, vájjon fennáll-e a distinctio a szerint, 
a mint a végrehajtás idegen vagy belga ellen irányul. Tényleg a 
gyakorlat ingatag volt, míg az 1849. jul. 19-ki semmitőszéki 
határozat alapján megállapodott abban, hogy a per revíziója 
mindég szükséges.

A hollandi perrendtartás 431. art. szinte revíziót rendel s 
ezt íentartja az új javaslat (most már részben törvény) néhány 
kivétellel.

A második rendszer a végrehajtás bizonyos feltétel alatt
(pareatis-reciprocitas ).

így Ausztria és Spanyolország (1855-iki perrendtartás) a 
viszonosságot tételezi fel. Némely svájczi kanton joga ezenfelül 
a külföldi bíróság illetékességének megvizsgálását kívánja.

Az olasz 1 865-iki perrendtartás, melyet nagyrészt átvett a 
német birodalmi perrendtartás (s innét a magyar végrehajtási 
törvény) a végrehajtás feltételeit ezekben állapítja meg: 1. Ha 
illetékes bíróság hozta az ítéletet; 2. kellő idézés történt; 3. tör
vényszerű képviseletnek helye volt, vagy makacssági határozat 
hozatott; 4. ha az Ítélet tartalma nem ütközik az olasz közjogba 
vagy közrendbe.

Dániában az elmélet és praxis szerint a viszonosság és a 
külföldi bíróság illetékessége kívántatik meg.

Az angol-amerikai jogra nézve W estlake állítja, hogy a kül
földi ítélet prima facie evidence erejével bír s így az angol bíró 
vizsgálatának tárgyát csak az képezi, hogy a külföldi bíróság 
illetékes volt-e és a performák meg lettek-e tartva. A nagy tudós 
tekintélye daczára több gyakorlati eset alapján mondhatni, hogy 
a vizsgálat Angliában új perre megy ki.

A harmadik rendszer, — melyet a franczia 1629. ordonance 
intendált — az, hogy a külföldi Ítélet revíziója csak akkor szük
séges, ha az honos ellen végrehajtandó. Ezt a rendszert követi 
Görögország. Perrendje szerint elutasítandó oly külföldi Ítélet, 
mely a görög törvényekbe ütközik, vagy a mely a tényeknek nem 
felel meg, mi új pert tételez fel.
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Nemzetközi egyesületek, gyűlések és szerződések.

A nemzetközi magánjog fenntartja a különböző magánjog 
érvényét, de sokszor a conflictus ép ezáltal megoldhatlanná válik, 
így p. o. az állampolgárság szerzése, vesztése, többes és semmi 
honosság eseteiben. E. Lehr a kettős honosság érvényesítésének 
korlátozásáról érdekesen értekezett ( Revue de droit int. t. 12. p. 
312. squ.), de Bluntschli klassikus tanulmányban (ugyanott) 
az alapelvek egyseges szabályozásának szükségét mutatta ki. 
(L. még Cogordon : De la nationality au point de me interna
tional. Paris 1877.)

A jog egyes részeiben, minő a kereskedelmi-, vátló-, tengeri- 
és csődjog már nemzetközi jellegük is követeli és lehetővé teszi 
az egységes rendezést.

így továbbá a külföldi Ítélet végrehajtása nem szabályozható 
egységes területi illetékesség nélkül, mert különben több ország 
ítélete jöhet létre ugyanazon ügyben, melyek egymástól eltér
hetnek.

Az olasz polgári törvénykönj^v 6—12. art. példát adott a 
nemzetközi jog codificálására, de helyes szabályai illuzoriusok 
lesznek a gyakorlatban különböző külföldi jog mellett. így p. o. 
az 5. art. kimondja az örökség kérdései egységes szabályozását, 
tekintet nélkül a javak természetére s fekvésére. De mit használ 
ez, ha a hagyaték ingatlanai oly országban vannak, mely ez eset
ben a lex rei sitae-1 alkalmazza. Itt tehát a törvényhozások bizo
nyos concessiója szükséges.

Az ily jogegységesítés eszméjét már 1851-ben vetette fel 
Leone Levi tanár a londoni első világkiállítás alkalmával Albert 
herczeg előtt s utóbb III. Napoleon-mik is mutatott be erről 
memorandumot.

1862-ben alapíttatott az angol association for the promotion 
of social science mintájára az Association internationale pour le 
propres des sciences sociales, melynek czélját Auo. Couvrf.ur titkár 
megnyitó beszéde (szemptember 22.) úgy jellemezte, hogy «un 
vaste instrument d ’enquete» legyen.
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Négy kongressust tartott. (1862. Bruxelles, 1863., Gand, 
1864. Amsterdam, 1865. Bern. Az 1867-re Párisba tervezett 
kongressus már nem jött létre.)

Évkönyveiben a legkitűnőbb jogtudósok és nemzetgazdászok 
munkáira találunk.

Az első szakosztály az összehasonlító jogtudományé volt. 
A törvényeket, melyekkel foglalkozott, 3 kategóriába sorozta:
1. általános érdeküek, melyek más országban is javításként alkal
mazhatók; 2. melyek nemzetközi jogi eonílietust világosan szabá
lyoznak ; 3. melyeknek nemzetközi érdekből egyenlőknek kellene 
lenniök.

A szakosztály főthémáiból kiemeljük az idegen társulatok 
nemzetközi elismerését (legjobb azóta e tárgyban az 1873. 
május 10-ki belga törvény), külföldi ítéletek végrehajtását, váltó
jog egységesítését, idegenekre vonatkozó külön magánjogi szabá
lyok eltörlését. (Annales 1862. p. 207—225., 226—228., 1863. p. 
152— 181., 203—216., 1864. p. 151—164., 198—221.)

Midőn e társulat felbomlott, tagjai közül Rolin-Jaequemyns, 
Westlake és Asser 1868-ban alapították a Revue de droit inter
national et de legislation comparée-t, mely a különféle nemzetek 
első rangú szakíróit egyesítendő volt, a mi sikerült is, úgy, hogy 
a Revue általános jogtudományi szempontból is máig a legtartal
masabb.

P. S. Mancini Olaszországban már 1867-ben indított meg 
parlamentaris actiót, melyet a Ratazzi kormány fel is karolt, a 
magánjogi és büntetőjogi contiictusok nemzetközi szabályozása 
iránt. A íranczia, belga és német kormányok kedvezően nyilat
koztak, de az 1870-ki háború folytán megszakadtak a tárgyalások.

Ez időközben alapíttatott a párisi Société de legislation 
comparée, melynek nagyszerű anyaggyűjtő tevékenységét év
könyvei tanúsítják.

Az association for the promotion o f social sciense a nemzet
közi jog kódexét egész terv alapján bizottságilag kívánta kidol
goztatni; első részét 1869-ben közzé is tette. Ez a személyjogról, 
idegenek jogairól, dolgokról, tulajdonszerzés és átruházásról, 
öröklésről és hajótörésről szól. De e mű nem folytattatott, 
miután 1872-ben D. P. F ield teljes kódexe megjelent, melyet 
ő egyedül dolgozott ki, és a mely páratlan sikert aratott.
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F ield kódexe a bostoni «béke-társaságot» arra indítá, hogy 
több hasonirányú társulattal congressust rendezzen, mély abban 
állapodott meg, hogy a nemzetközi jog codificatióját nemzetközi 
jogtudós bizottságra kell bízni s e kódex szentesítésére, illetve 
módosítására az eszmét pártoló államok parlamentjeinek dele
gátusait kongressusba egybehívni. E határozat propagálása végett 
a bostoni társulat titkára Miles Jakab, református pap és egyike 
a legnagyobb szónokoknak, európai apostoli utat tett 1872-ben 
és számos kiváló tudós és államférfin, valamint a londoni és pá
risi «békebarátok társasága» adhresióját vívta ki.

Körülbelül ugyanezek lettek azután az Institut de droit in
ternational tagjai, melyet Bolin-Jaequemyns, Westlake és Asser

1873-ban azon czélból alapítottak, hogy állandó egyesülete legyen 
a legkiválóbb, hasonszellemű jogtudósoknak és államférfiaknak, 
kik congressusaikat évenként más országban tartván, úgy ezek, 
mint főleg irodalmi munkáik által hassanak és terveiket a kor
mányoknál is érvényesítsék.

A nevezetteken kívül első tagok voltak Ahrens, Besobra- 
soff , Bernard Montague, Bluntschli, Calvo, Couchy (az 
Institut tagja), Drougu de L huys, E sperson, F ield, Gold
schmidt, Harcourt (cambridgei tanár), H autefeuille, H effter, 
H oltzendorff, Landa, L aveleye, Laurent, B. Lawrence, Lo- 
rimer, Ch. L ucas, Mancini, Masse, Moynier, Naumann, Olive- 
erona, Parieu, P ierantoni, Sclopis, Lor. Stein, Ch . Verge 
(Institut tagja), E. Vidari (paviai tanár), E. Washburne (liar- 
wardi egyetemi tanár), E. Wharton és Th. Woolsey.

Ezzel Miles első eszménye, a «jogtudósok senatusa» meg
valósult s azonnal a legnehezebb kérdések (nemzetközi válasz
tott bíróságok, a washingtoni szerződésben proponált három 
tengeri jogi szabály tanulmányozásához fogott).

Az amerikai kezdeményező bizottsággal összeköttetésben 
maradt az Institut, de tudományos jellegének megóvása végett 
azzal nem egyesült. Erre egy értekezleten az amerikaiak külön 
association for the reform and codification o f the law of nations 
czímű társulatot alakítottak F ield elnöklete alatt (Miles titkár), 
melynek tagjai különben részben azonosak az Institut tagjaival 
s mely azóta hasonló irányban működik. (Egységes váltójog, 
tengeri jog, szerzői jog javaslatai stb. közöltettek évkönyveiben.)
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Az Institut második, 1874-ki genfi congressusa már a nem
zetközi magánjoggal is foglalkozott. Az anyagi magánjogi javas
lat szerzője P. S. Mancini, a perjogié T. M. C. Assek volt.

Egyhangúlag fogadtattak el Mancini általános conclu siói, hogy
1. nemzetközi szerződések szükségesek a személyek, dolgok, ügyle
tek, öröklés, eljárás és ítélet végrehajtása kérdéseiben felmerülő 
jogösszeütközések egységes rendezésére; 2. az Institut tervezeteket 
készítsen oly szerződésről; 3. az egyes államok legislatiója a hala
dás érdekében önálló maradjon, csak conflictus esetére legyen 
megszabva az alkalmazandó jog; 4. az idegen egyenjogú legyen 
a honossal és mindenütt gyakorolhassa jogait, szerződés és viszo
nosság hiányában is, mi nem udvariasság f comitas gentium) 
követelménye, hanem a nemzetközi igazságszolgáltatás köteles
sége, az ember joga, melyet csak az illető állam alkotmányának 
és közrendjének tilalmai korlátozhatnak.

A specialis magánjogi conclusiók elseje oda terjedt, hogy a 
személyállapot ( status)  és cselekvésképesség, családi viszonyok 
s azokból folyó jogok és kötelmek tekintetében a honossági tör
vény és csak in subsidio, ha egy államon belül több jog össze
ütközik, vagy ha az illető semmi vagy több honossággal bir, a 
lakhely törvénye legyen irányadó.

Erre nézve az Institut tagjainak nézetei megoszoltak, a 
mennyiben B luntschli s többen kijelentették, hogy a jövő a 
honossági elvé, de e kérdés még megfontolandó.

A specialis conclusiók másodika kimondá, hogy az örök
hagyó honi törvénye szabályozza az öröklést arra nézve, ki örö
kös, a köteles rész s e végrendelet érvényének belső feltételei 
tekintetében, tekintet nélkül a javak természetére és fekvésére.

De a speczialis conclusiók tárgyalása az 1875-ki hágai con- 
gressusra halasztatott. Mancini javaslatai remek indokolását a 
Revue de droit int. közölte (t. 7. p. 330—61.).

Assek perjogi conclusiói elfogadtattak. Ezek szerint szerző
désileg szabályozandó 1. a bírósági hatáskör s illetékesség alapja 
és korlátái; 2. a per formái; hogy a) eldöntessék, mely törvényt 
uralnak kétség esetében; b) a nemzetközi jogi szabályok a bizo
nyítási eszközök iránt megállapíttassanak; c)  külföldön kézbe
sítendő idézések stb. értesítések módja szabályoztassék: d)  a 
külföldi megkeresések szabályoztassanak; 3. külföldi ítéletek
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végrehajtása a pareatis megadása feltételeinek s garantiáinak 
meghatározása mellett.

Az 1875-ki hágai gyűlésen Mancini a speczialis magánjogot 
újra 10 pontban formulázta. Asser újabb perjogi propositiókat 
tett; hogy 1. a bírói hatáskör és illetékesség ratione personae 
szabályozandó, nehogy több állam ítélete keletkezhessék; 2. ide
genek óvadéka (hacsak nem általános a felperesi óvadék) eltöröl
tessék s ők is részesüljenek szegényképviseletben.

A mozgalom ez időben a társulatokból a parlamentbe is 
vitetett. A békebarátok társaságának titkára, sir R ichard H enrik, 
1874 julius 4-én az angol ltépviselöház elé terjeszté azon hatá
rozati javaslatot, «hogy a királynő felkéressék külügyi állam
titkára odautasítására, hogy a többi hatalommal magát a végből 
tegye érintkezésbe, hogy a nemzetközi törvények tökéletesbít- 
tessenek és a nemzetközi választott bíróság intézménye általános 
és állandó rendszerré tétessék». A kormány (Gladstone) oppor- 
tunitási ellenzése daczára a R ichard által fényesen indokolt 
motion 10 szótöbbséggel elfogadtatott.

1874 novem ber 24-én  Mancini hasonszellem ű indítványt 
tett az olasz parlam entben, m ely egyhangúlag elfogadtatott. 
A határozat így szólt: «A kamara kifejezi óhaját: hogy a király 
korm ánya a külügyekben odahasson, hogy a választott bírósági 
döntés gyakori, elfogadott eszközzé legyen az ily döntésre alkal
m as nem zetközi viszályok igazságos rendezésére.

«Javasolja adott alkalommal e szerződésekben annak kikö
tését, hogy a kérdések megállapítása a választott bírákra bí
zassák.

«És maradjon a kormány érdemes kezdeményező, mint több 
év óta Olaszország és más művelt államok közötti oly szerződé
sek kötésének előmozdításában, a melyek az illető nemzetek 
érdekében a nemzetközi magánjog főszabályait egységesen és 
kötelezően megállapítják.»

1874 junius 17-én egyhangúan elfogadta az északamerikai 
Egyesült-Államok képviselőháza a következő határozatot:

«Tekintve, hogy a háború minden időben a népek anyagi 
érdekeinek pusztítója és tendentiáiban erkölcstelenítő, a íelvilá- 
gosodott közvéleménynyel ellentétben volt.

«Tekintve, hogy az emberiség és testvériség érdekében a
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nemzetek közötti viszályokat barátságosan nemzetközi választott 
bírósági határozattal kellene eldönteni.

«Elhatározza:
«Hogy az Egyesült-Államok népe híve lévén az egész világ

gal való békének, kívánja, hogy az állandó és általános legyen, 
javasolja congressusa képviselői által, hogy a választott bíróság 
lépjen a háború helyébe, ajánlja tehát a hatóságnak, mely szer
ződéseket köt, hasson oda, hogy az Unió s más államok között 
jövőben kötendő szerződésekben benfoglaltassék, hogy a szerződő 
felek között háború üzenete nem történhetik, mielőtt minden 
eszköz fel nem használtatott arra, hogy pártatlan választott bíró
ság távolítsa el a nehézségeket.»

A senatus e határozathoz ugyanaz nap hozzájárult.
A hollandi képviselőházban Predius és van Eck indítvá

nyára 1874 nov. 27-én kimondatott:
«A kamara azon óhaját fejezi ki, hogy a kormány a külföldi 

hatalmakkal lépjen alkuldozásba annak elérése végett, hogy a 
választott bíróság minden arra alkalmas viszálynak — müveit 
népek között —• rendezésének eszköze legyen és hogy e végből 
minden kötendő nemzetközi szerződésben foglalja, hogy minden 
arra alkalmas viszály választott bíróság elé viendő.»

A nemzetközi congressusok csaknem minden tudomány
ágban és közérdekű ügyben kezdtek létesülni. (Fogházügyi 1872, 
közegészségügyi 1873, statisztikai, földrajzi, anthropologiai, prse- 
historikus stb.). Továbbá a legfontosabb nemzetközi közjogi kér
désekben nemzetközi kongressusok (részben a kormányok dele
gátusaié) és convencziók létesültek u. m. a genfi konvenczió, 
hadi foglyokkal való bánásmód iránt, explodáló golyók tilalma, 
a háború szabályai és szokásai tárgyában stb. (Utóbbi — egész 
kódex — az 1874-ki brüsseli koníerenczián készült, hol az összes 
európai hatalmak delegátusai, köztük Bluntschli, Martens 
kiváló szakemberek résztvettek.)

Szóval a béke és jog munkája gyümölcsözött. 1879-ben 
Cohn tanár a bécsi Juristische Gesellschaft előtt a jog egysége
sítéséről értekezett, mely szerinte ez idő szerint csak a váltó, 
vasúti szállítási- és tengeri kár-jogra vonatkozhatik. ,t 880-ban az 
oxfordi kongressuson az Institut Arntz és W estlake követ
kező újabb nemzetközi magánjogi propozicziót fogadta el.
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Nemzetközi szerződésben megállapítandó: 1. Idegenek egyen
jogúsága. 2—3. Törvényes gyermek valamint elismert törvény
telen gyermek atyja honosságát követi, más törvénytelen gyer
mek anyjáét, ha ez konstatálható. 4. Ismeretlen vagy ismeretlen 
nemzetiségű szülők gyermeke azon állam polgára, hol született, 
vagy ha ez nem tudatik, hol találtatott. 5. A nő házasság által 
férje honosságát veszi fel. 6. A jog- és cselekvésképességet az 
illető nemzeti joga szabályozza és csak ha nincs ismert állam- 
polgársága, a lakhely joga. 7. Hasonlóan az örökhagyó honi joga 
irányadó (csak ha ez ismeretlen, lakhelyéé) arra nézve, kik az 
örökösök, joguk mennyire terjed, a köteles rész és a végintézke
dés belérvénye tekintetében.

Az angolok (Lorimer, Travers Twiss, H olland) ezen pont 
ellen különben protestáltak, az ingatlan javakra nézve a lex rei 
sitae-hez ragaszkodván.

Végre 8. Valamely állam törvényei nem ismerhetők el más 
államban, ha annak közjogába vagy közrendjébe ütköznek, (poly- 
gamia, etc.)

Az 1882-ki turini kongressusra Westlake házasságjogi 
javaslatot dolgozott ki, de azzal el nem készült.

Az 1883-ki kongressuson Arntz és Westlake bemutatták a 
házasságra és válásra vonatkozó javaslatokat. Goldschmidt és 
Bar a kereskedelmi és magánjog közös szabályairól, Sacerdoti 
és Norsa a kereskedelmi s váltójogi konfliktusokról érkeztek.

Arntz és Westlake ezen javaslata discussio tárgyává téte
tett, de véleménytöbbség nem éretett el és Brusa és Bar ellen
javaslatot jelentettek be.

Az 1885-iki brüsszeli gyűlésen ez ellenjavaslaton kívül Koe
nig uj conclusioi terjesztettek elő. A discussio csak Koenig javas
lata 4 első szakaszának ideiglenes elfogadására vezetett és ez ösz- 
szes javaslatok (közölve Kevue de droit internationale 1887. nr.
II. 13ö—143. Ik. a Magyar Igazságügyben 1887. október 219— 
22Г). lapok) azon régi határozatokkal együtt, melyek a személy
es családjogra nézve az 1881 - iki oxfordi gyűlésen elfogadtattak 
volt, az 1887-iki heidelbergi gyűlésre tűzettek ki discussio vé
gett, előadónak Bar jelöltetvén ki. Bar előadása, mely természe
tesen elvi alapot csak saját BnusA-val készített javaslatában,talál, 
a többi javaslatokban túlságos concessiót lát a helyi törvények
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irányában, mi leküzdhetlen gyakorlati nehezsegekre vezet, mi
után így egyszerre több eltérő törvényt kellene alkalmazni. — Bar 
elvi kiindulási pontja, hogy csak a férj hazai joga irányadó, míg 
a nő hazai joga csak annyiban jő tekintetbe, hogy saját és szü
lőinek magánérdekei megóvassanak. Az ügylet helyének törvénye 
végre facultative és csak annyiban alkalmazandó, amennyiben 
közvetlenül a közrendre vonatkozik. (L. ez érdekes előadás teljes 
szövegét llevue de droit international 1887. nr. III.)

Az 1887-iki heidelbergi gyűlés szeptember fi és 7-iki ülésein 
foglalkozott e kérdésekkel.

Az oxfordi 1881-iki régi határozatok megerösíttettek, a há
zasságkötés és elválás tekinteteben pedig pontozatok állapíttattak 
meg, melyek végleges szövegezésével K i v i k r e  ésK o l i n - J a e q u e m y n s  

bízattak meg.
E pontozatok következők:
I. A házasságkötés alakját szabályozó törvényről.
I . Elegendő arra, hogy valamely házasság mindenütt érvé

nyes legyen, ha a kötés helyenek törvénye által előírt alakiságok 
megtartattak.

- .  Szükséges alioz, hogy valamely házasság mindenütt érvé
nyes legyen, a kötés helyének törvénye által előírt formák meg
tartása (kivéve a consuli és diplomatiai házasságkötéseket).

3. Kívánatos, kivételesen még keresztény államok közt is — 
eltekintve a capitulatiók kérdésétől — a diplomatiai és consuli 
házasságok érvényének elismerése azon esetben, midőn a két 
házasfél az illető követség vagy consulatus államának alatt
valója.

II. A házasság megköthetésének szükséges feltételeit szabá
lyozó törvényről.

a ) A mi a kort illeti, alkalmazkodni kell mindegyik házas
fél személyes jogához (államának jogához) és nem szükséges a 
kötés helyének jogához alkalmazkodni.

b) A rokonsági és sógorsági akadály tekintetében alkalmaz
kodni kell úgy mindegyik házasfél személyes jogához, valamint a 
kötés helyének törvényéhez.

ej A szülök vagy gyámok beleegyezése tekintetében alkal
mazkodni kell mindegyik házas félnek (ha nagykorú is) szemé
lyes jogához, de nem a kötés helyének törvényéhez.
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d) A kihirdetésre nézve meg kell tartani úgy a házasfelek, 
mint a kötés helyének törvényét.

Ezenkívül kimondatott, hogy a követségek s consulatusok 
íöljogosítandók volnának annak tanúsítására, hogy államuk azon 
polgáraira nézve, kik házasságra lépni kívánnak, a hazai jog sze
rinti törvényes feltételek fennforognak.

Azon kérdés tárgyalása, hogy a házasságkötés helyének kor
mánya feljogosítandó-e a felmentésre rokonsági akadály vagy a 
szülői beleegyezés hiányának akadálya alól, elnapoltatott.

III. Az érvényesség azon feltételeit szabályozó törvényről, 
melyek hiányában a kötött házasságmegsemmisíthető.

a) A korra nézve mindegyik házasfél személyes jógának
meg kell felelni, különben a házasság megsemmisíthető. A kö
tés helye törvényének megsértése nem von maga után sem
miséget. : ! i

b) Ugyanez áll a rokonsági és sógorsági akadály és d) a ki
hirdetés tekintetében. Ellenben

ej a szülők vagy gyámok beleegyezésére nézve csak a férfi 
személyes jogának kell megfelelni, míg a nő és a kötés helye jo
gának megsértése nem von maga után semmiséget.

IV. Azon törvényről, mely a házasság kihatását a nőnek, 
vagy a házasság előtt született gyermekeknek, polgári állásara 
szabályozza.

E részben a házasságkötéskor azon államban fennálló jog 
irányadó, melynek alattvalója a férj.

■ . V. Az egyik házasfél hazájában kimondott semmiség . ha
tásáról.

Ha valamely házasság, mely az egyik fél hazai törvénye 
szerint érvényes, a másik fél hazájában semmisnek nyilvánítta- 
tik, e házasság mindenütt semmisnek tekintendő (eltekintve a 
vélelmezett házasság jogkövetkezményeitől). , 7

VI. Az elválásról.
Azon kérdés:, vajon a házasság felbontása törvényesen meg

engedhető-e, az illető házasfelék hazai jogától függ., He ha ezen 
jog elvben elismeri a felbontást, a válás okaira (feltételeire) nézve 
azon hely törvénye irányadó, hol a kereset indíttatik. Az ille
tékes bíróság által ekképi kimondott felbontás mindenütt elis
merendő. ! j :í..i

t(i2
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A belga kormány 1885-ben hivatalosan hívott egybe nem
zetközi congressust a kereskedelmi jog (tengeri-, váltó-, szállítási
jog) egységesítése tárgyában a kereskedelem érdekében.

Tudjuk, hogy — mint előbb a nagyposta és távirdai unió — 
több állam között létrejött a vasúti jog egy részére nézve a con
ventio (berni congressus), 1883-ban az első nemzetközi: unió az 
ipari tulajdon (szabadalmak, mustrák, árujegyek, közczímer haszr 
nálat, minták) oltalmára Francziaország, Belgium, Brazília, Spa
nyolország, Portugálba, Olaszország, Sváj ez, Szerbia, Guatemala 
és Salvador között. Ugyané tárgyban az 1885-ki római nemzet
közi congressus némely módosítást ajánlott az Unió szerződé
sében.

Az írói és művészi jog számos nemzetközi congressusai ha
sonló czélból tartattak és végre az Unió létesült, a melynek 
állandó bizottsága Bernben székel.

Nem fejtegetünk most semmit; szárazon felsoroltuk a leg
fontosabb örvendetes tényeket. Igaz, van a képnek reverse is.

Időközben a keleti kérdés ismét felütötte hvdrafejét. Népek 
vére folyt szabadságért, uralomért. A bosszú és a hódítás dá- 
monjai nyugoton és keleten nehéz felhőket tornyosítottak fel, 
melyekből a zivatar előtti fojtó levegő árad szét. A békét beszélő 
népek nehéz fegyverben állnak és a gazdasági nyomás már 
is tűrhetlenné válik és növeli a negyedik rend destructiv mű
ködését.

A nemzeti Chauvinismus és elzárkózás szelleme, a nyers 
érdekháború a nemzetközi gazdaságban is egyre tért hódít.

E szomorít valóságot tagadni nem lehet és mellette a béke
barátok apostolkodása satyrának tetszik. De ha egyelőre csak 
a háború iszonyait és jogtalanságait enyhíteni sikerült, sike
rülhet idővel — a civibsatio nagyobb kiegyenlítése után — an
nak elhárítása is, a mint ma már p. o. az európai nagyhatal
mak congressusa kisebb sőt egyes nagyhatalmat meg tud fé
kezni. Ennyiben, ha csak érdeket követ is, üdvös a diplomatia 
müve.

Mindenesetre pedig a kultúra nivellálására hathatós eszköz 
a jog lehető egysége, mely visszahat a nemzeti erkölcsökre és 
szellemre.

És azért különösen a politikai és nemzeti érdekbe nem iit-
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köző magánjogi egysegesités a nemzetközi magánjog egységes 
szabályozását minden nemes érzelmű és felvilágosodott ember — 
különösen pedig jogász — pártolni fogja.

Az ősi emléken esüggő és letűnt időkbe vezető nemzeti ge
nius mellett így fog meghonosodni a nemzeti családot a tér
ben s életben kiterjesztő nemzetközi szellem, a humanismus szel
leme is.

i«*
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I .

Az angol bűnvádi eljárás.

Czélom ezúttal nem megy tovább, mint hogy áttekintést 
adó képet nyújtsak az angol bűnvádi eljárásról.

Ep ezért nem annyira fejtegetni, mint inkább csak raj
zolni fogom az egyes intézményeket.

E rajz csak a szoros értelemben vett Angliára és a vele 
szorosan egy testet képező Walesre fog vonatkozni.

Irland önálló, külön jogszolgáltatási szervezettel biró terü
letet képez. Skóczia pedig — a melynek nem csak anyagi és 
alaki jogszabályai, hanem jogi műnyelve is teljesen elütő — 
a jogszolgáltatás szempontjából, a szoros értelemben vett 
Angliával szemben, külföldnek tekinthető.

Azt hiszem, czélirányos lesz, ha bevezetéskép a büntető 
bíróságokkal, a közvád szervezetével és a büntetendő cselekmé
nyek osztályozásával fogok röviden foglalkozni.

Az angol büntető jogszolgáltatásnak legfőbb fórumát, és 
pedig nemcsak a szoros értelemben vett Angliára, hanem 
Irlandra és Skócziára, valamint a gyarmatok nagy részére 
nézve is, az országgyűlés — high court o f parliament — képezi.

Az országgyűlés e hatóságát kétfélekép, jelesül mint tör
vényhozói és mint bírói hatalom gyakorolja.

Törvényhozói minőségében akkor gyakorol az országgyű
lés büntető bíráskodást, a midőn egyes súlyosabb és jelentősebb 
bűneseteknek, a szokásjogban vagy az elavult régi törvényjog
ban megállapított büntetéstől eltérő módon való megtorlása 
czéljából, külön törvényeket alkot.

Ezen kívül az országgyűlés, illetve a lordok házának egy 
« czélból választott bizottsága, egyes kivételes bűnesetekben,
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mint felebbviteli bíróság, sőt két esetben mint elsőfokú bíró
ság ítél.

A lordok házának felebbviteli bíráskodása, a birodalom 
mai óriási kiterjedése mellett, természetesen csak a legkivéte- 
lesebb esetekben foghat helyet. És így azt lehet mondani, hogy 
az alig való egyébre, mint hogy a büntetőjog terén is fenntar- 
tassék azon alkotmányjogi elv, miszerint Angliában a jogszol
gáltatásnak — ép úgy, mint a közigazgatásnak — legfőbb fóru
mát a parliament képezi.

Ugyanez áll, és pedig fokozott mérvben, a lordok háza által 
első fokban gyakorolt bíráskodás említett két esetére.

Az egyik eset ezek közöl akkor áll elő, ha a képviselőház 
elhatározza, hogy valamely, a népet sértő közbűntettet a lor
dok háza előtt fog megtorolni.

Ilyenkor a képviselőháznak egy e czélból választott bizott
sága viszi a vádat, a lordok háza pedig, a végig hallgatott sza
bályszerű tárgyalás alapján — rendszerint teljes ülésben — 
szótöbbséggel megállapítja, hogy a vádlott bűnös-e vagy nem. 
Az ítéletet az elnöklő lord high steward vagy lord chancellor 
mondja ki.

A másik eset akkor fordul elő, ha valamely felsőházi tag
sági jogosultsággal biró főnemesi (peer-i) családnak férfi vagy 
női tagja ellen a rendes büntető bíróság előtt vádhatározat 
hozatott. Az iratok ilyenkor az ügy végelbirálása végett a lordok 
háza elé terjesztetnek. Az ezen esetben való bíráskodásnak 
alapja azon ma is érvényben álló büntetőjogi elvben van, a 
mely szerint Angliában főnemesek bűnügyében csak főnemesek 
bíráskodhatnak; — ép úgy mint a köznemesekében, — a kikkel 
ma természetesen az összes nem főnemes állampolgárság egy 
szempont alá esik — csak köznemesek.

A tulajdonképeni legfőbb rendes büntető bíróságot Angliára 
nézve a Londonban székelő high court of justice-nek büntető 
osztálya, a division of queen’s bench gyakorolja.

A high court of justice, a high court of appeal-lel 
alkotja a supreme court of judicatare-t — az angol curiát. 
E bíróság az egyetlen, a mely tisztán jogtudó elemekből van 
szervezve.

A queen’s bench-nek — ép úgy, mint a high court of justice
168
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többi osztályának — részint felebbviteli, részint pedig első fokú 
bírósági hatásköre van.

A queen’s bench ez utóbbi hatáskörét csak a legkivétele- 
sebb esetekben gyakorolja.

Az első fokban való elbírálást igénylő, és a sommás bíró
ságok hatáskörét túlhaladó, büntető ügyek fölötti bíráskodást 
csaknem kivétel nélkül, az e czélból kiküldött korona-biztosok 
és békebirák elnöklete alatt működő esküdtszékek teljesítik.

Mielőtt ez esküdtszékekről szólanék, említést kell tennem 
a «court for стоит cases reserved* vagyis a koronának fentar- 
tott jogesetek bíróságáról.

A court for crown cases reserved-nek nincs külön szerve
zete, hanem a high court of justice-nek egy esetről-esetre ala
kuló tanácsát képezi.

E tanács tagjainak száma az esetek fontossága szerint vál
tozik. Néha csak 7 tagból áll, de megeshetik, hogy a high court 
valamennyi 23 tagja részt vesz benne.

Hatáskörébe azon jogesetek tartoznak, a melyeket az 
elnöklő korona-biztosok vagy békebirák, különös elvi jelentősé
gűk miatt, a folyamatban levő eljárás felfüggesztése mellett, 
ezen bíróság elhatározása elé terjesztenek.

A korona-biztosok elnöklete alatt működő rendes bírósá
goknak neve: courts of assizes, és Londonban: central criminal 
court. A békebirák elnöklete alatt működő bíróságoké pedig: 
courts of quarter session.

A «court of assize »-nek, vagy régi hivatalos neve szerint: 
court of oyer and terminer and gaol delivery-nek vezetésére 
kiküldött korona-biztos — ha csak külön megbízatást nem 
kap — évenkint négyszer tart széket. Ugyanegy kerületbe, ha 
az ügyek halmaza szükségessé teszi, néha 4—5 biztos is kül
detik, a kik ugyanegy helyen, külön termekben, egyidejűleg 
vezetik a tárgyalásokat.

Korona-biztosként rendszerint a queen’s bench egy bírája, 
esetleg pedig egy «queen’s consel» vagy legalább «sergeant» 
rangot viselő ügyvéd szokott kiküldetni. A kiküldést a korona 
nevében a queen’s bench eszközli.

A court of assize-knek és a londoni central criminal court- 
nak hatáskörébe a fontosabb bűnügyek tartoznak. Nem hibá
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zunk sokat, ha azt mondjuk, hogy körülbelül azok, a melyek 
nálunk a törvényszékek hatáskörébe vannak utalva.

A kisebb büntetendő cselekmények, a mennyiben a som
más bíróságokhoz utalva nincsenek, a court o f quarter scssion-вк 
hatáskörébe tartoznak.

E bíróságoknál a «quarter session »-nek, vagyis a kerületi 
békebirákból évnegyedenként összeülő közigazgatási tanácsnak 
egy e végből kiküldött három tagból álló albizottsága vezeti az 
esküdtszékeket.

Esküdtszékeket és nem esküdtszéket mondtam, mert ha 
az ügyek halmaza szükségessé teszi — e bíróságnál is egyidejű
leg — több jury intézi az ügyeket. Mindeniknek vezetésére ter
mészetesen külön albizottság alakíttatik. Ez albizottság három 
tagja közöl az egyik tag — a chairman — az elnöki tisztet 
viszi; a másik kettő — volunteers — pedig a tárgyalás külön
böző phasisaiban tanácscsal támogatja az elnöklő bírót, a 
kinek szabad tetszésére van hagyva, hogy a tanácsot meg
fogadja-e vagy nem.

Városokban és nagyobb politikai községekban (borough) 
a court of quarter session-nek megfelelő esküdtszéki bíróságok^ 
nál az elnöki tisztet, a békebirák hármas bizottsága helyett,, 
egy fizetéses jogtudó tisztviselő viszi, a kit ezen minőségben 
recorder-nek hívnak.

A recorder rendszerint egymaga vezeti a tárgyalásokat. 
Csak fontosabb esetekben vesz, ha akar, maga mellé a volun- 
teerek hatáskörével biró társakat. A recorder elnöklete alatt 
álló court of quarter eessiont court of borough session-nek 
nevezik.

Specialis szervezete és nagy fontossága miatt külön kell 
megemlékeznem a Londonban székelő central criminal court- 
ról. E bíróság nevén kívül főleg az által különbözik a többi 
assize-biróságoktól, hogy az elbírálandó ügyek nagy halmaza 
miatt megszakítás nélkül folyton ülésezik.

A central criminal court-nál a tárgyalásokon hivatali dísz
öltönyben, külön emelvényen, London városának egy-egy taná
csosa — alderman — vagy esetleg maga a polgármester, a 
lord mayor is jelen van.

Hajdan e városi főhivatalnokok maguk vezették a tárgya-
по
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lásokat; ma azonban abba nem folynak be és nevök csak a régi 
szokásnál fogva vétetik fel évről-évre a kiküldött korona-bizto
sok jegyzékébe.

E régi szokást legfőkép az tartja fenn, hogy az angolok 
kiváló nagy súlyt helyeznek mindazon külsőségekre, a melyek 
a bírói tárgyalások méltóságának emelésére szolgálnak.

Ezért van, hogy az angol biró vagy a helyét pótló korona
biztos manapság is ugyanolyan hivatalos díszruhában bi^sko- 
dik, mint hajdanta.

E ruha egy az egész testet befödő színes felöltőből és egy 
parókából áll. A ruha színe, úgyszintén a paróka alakja a tár
gyalás helyének különfélesége szerint változik. A felöltő hol 
vörös, hol pedig fekete színű; néha sima, néha pedig aranynyal 
van áttörve.

Az ügyvédek a tárgyalásokon hasonszerü, bár kevésbbé 
díszes, fekete felöltőt és parókát viselnek, a mely felöltő és 
paróka az ügyvéd rangja szerint különbözik.

A «judge» elnevezés, vagyis a tulajdonképi «bírói» czím 
csakis a supreme court of judicature tagjait illeti.

E főbiróság számos tagja, mint országos méltóság, külön 
közjogi nevet visel. Egyiknek czíme lord chancellor, a másiké 
lord keeper stb.

E főbirák közül a legtöbben kineveztetésöket a koronától, 
némelyek azonban egyes országos főméltóságoktól nyerik. Csak
nem kivétel nélkül a magasabb rangot viselő ügyvédek sorából 
vétetnek. Állásukat kinevezési okiratuk szerint «quamdiu se 
bene gesserint» viselik. Rendkívül magas javadalmazásban 
részesülnek; fegyelmi tekintetben a parliament hatósága alá 
tartoznak.

Az eddig említett bíróságokat rendes bíróságoknak lehet 
nevezni.

Mielőtt ezek után a sommás bíróságokra térnék át, nehány 
szót a kivételes jellegű bíróságokról kell szólanom.

Ryen mindenek előtt a koronát érdeklő bűncselekmé
nyek megtorlásának vezetésére hivatott, de ma már hatás
körrel alig biró «coroner» által vezetett jury-biróság, a court 
o f coroner.

E bíróság hivatása, hogy vizsgálatot tartson oly esetekben,
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a midőn a coroner értesülése szerint híre jár, hogy valaki gya
nús körülmények közt halt meg.

Ha a coroner által összehítt és vezetett vizsgáló jury ily 
esetben a vádat megállapítja: a vádlott, a vád jogosságának 
megállapitására hivatott rendes bíróság mellőzésével, a bűnös
ség kérdésében Ítélni hivatott bíróság elé állítandó.

A court of coroner bírói hatásköre tehát a jelölt esetek
ben való vádhatározat-hozatalra szorítkozik. E hatásköre tör
vény szerint fennáll ugyan még, de gyakorlatba alig vétetik.

Ugyanezt lehet elmondani a többi, csak bizonyos személyek 
vagy bizonyos ügyek elbírálására hivatott bíróságokról.

Legtöbb gyakorlati jelentősége van még közöttük az 
oxfordi és cambridgei egyetem kötelékébe tartozó polgárok bűn
ügyeiben ítélni hivatott egyetemi bíróságnak, a high steward 
court-пак.

Е bíróság, a melynél az esküdtek fele egyetemi polgárok
ból van véve, ma már csak a rendes jury által hozott vádhatá
rozat alapján vád alá került és a nevezett egyetemek valamelyi
kének kötelékébe tartozó vádlott külön kérvényére alakul meg 
és hoz a bűnösség kérdésében ítéletet.

A sommás bíróságokról, a courts of summary jurisdiction- 
ról azt kell mindenek előtt megemlíteni, hogy e bíróságok 
némelykor tanácsban tárgyalnak és ítélkeznek, de azért bátran 
nevezhetők sommás bíróságoknak, mert tanácstagjai közöl 
mindig csak egy békebiró az, a ki tényleg bíráskodik; társai 
csak segédkeznek neki.

Sommás birákként vidéken, úgy mint régente, a békebirák, 
városokban és nagyobb politikai községekben a helyüket pótló 
említett fizetéses tisztviselők, — stipendiary magistrate, — 
nagyobb városokban s különösen Londonban pedig az e czél- 
ból szervezett a. n. police court-ok — rendőri bíróságok — 
járnak el.

Sommás bíráskodás alá csak azon a kihágásokkal pár
huzamba helyezhető kisebb büntetendő cselekmányek tartoz
nak, a melyeket az egyes törvények kifejezetten a sommás 
bíróságok hatáskörébe utalnak.

E hatáskör újabban a múlthoz képest tetemesen tágult 
ugyan, de azért még mindig fennál e hatáskör terjedését meg-
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gátló azon intézkedés', hogy ha a concret esetben kiszabandó 
büntetés három havi szabadságvesztésnél többet tenne, az 
ügy — az ez iránt megkérdezendő vádlottnak kívánságára — 
eldöntés vegeit az illetékes jury-biróság elé terjesztendő.

Hivatalból hasonló eljárás követtetik az esetben, ha a 
büncselekménynyel kapcsolatban valamely magánjogi kérdés 
is elbírálandó.

Ha a sommás bíróságok hatáskörébe utalt valamely bűn
cselekményre a concret esetben kiszabandó büntetés 10 shil- 
lingnyi pénzbírságnál vagy 14 napi elzárásnál többet tenne, a 
békebiró azt egymaga nem intézheti el, hanem csakis egy yagy 
két társával tartott tanácsülésben. E tanács: a petty sessional 
court. A sommás bíróságok által hozott Ítéletek a quarter ses- 
sion-hez felebbezhetők, s ez végérvényesen dönt bennök.

A békebirák — peaces of justice-nek — állása nobile offi
cium. Tisztök kiterjed a kerület összes közigazgatási ügyeire.

Állasukhoz ez idő szerint nem kívántatik más qualificatio, 
mint hogy általános választási jogsai bírjanak. Úgy ők, mint a 
legtöbb esetben a helyöket pótló jogtudó fizetéses városi tiszt
viselők — stipendiary magistrate — is a helyi hatóság meg
hallgatása után bizonyos időtartamra a belügyminiszter — a 
home secretary — által neveztetnek ki.

Az igazságügynek külön szakminisztere Angliában nincs. 
Az igazságügyi szakra vonatkozó törvényjavaslatok tárgya
lásánál a kormányt a korona főügyésze, az attorney
general képviseli, a ki a tágabb értelemben vett cabinetnek 
is tagja.

A főbirákon, a korona-biztosokon, a bókebirákon és a 
helyöket pótló városi tisztviselőkön kívül, mint a bírósági szer
vezethez tartozó személyekről, még a clerk-ről es a sheriff-ről 
kell nehány szóval megemlékeznem.

Clerk elnevezés alatt általában egy fogalmazói teendőket 
végző fizetéses állandó tisztviselőt kell érteni.

A bíróságoknál s különösen az assize és a quarter session 
bíróságoknál szereplő clerk-ek alatt pedig oly állandó jogtudó 
fizetéses hivatalnokok értendők, a kik a bűnügyek előkészíté
sének és tárgyalásának vezetésében mindazon teendőket végzik, 
a melyek a bíráknak fenntartva nincsenek.
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Ily fenntartott teendő, a mint látni fogjuk, aránylag igen 
kevés van.

Ép ezért nem szabad a «clerk»-et a jegyző szóval fordítani.
A clerk hatásköre összehasonlíthatlanul önállóbb és kiter

jedtebb, mint egy törvényszéki jegyzőé.
A sheriff egy bírói közeg. Hivatása a bírói rendeletek végre

hajtása. Öt is, mint a békebirót, a belügyminiszter nevezi ki, de 
a bíróságok javaslata alapján. Állása szintén nobile officium. 
A bűnügyekben mai hatáskörének legfontosabb részét az esküd
tek lajstromának összeállítása képezi, a miről majd alább lesz 
alkalmam szólani.

Most áttérek a közvád szervezetére.
Angliában köz vádlói szervezet, jelesül minden bűncselek

mény megtorlásának vezetésére egyaránt hivatott állami ügyész
ség máig nem létezik.

Sőt mondhatjuk, hogy nem régiben még szabályként 
állott, — a mi elvben áll ma is, — hogy minden polgárnak, 
még ha nem is sértett vagy károsult, jogában van a bűnvádi 
eljárást szorgalmazni, ámde ezt tenni senkinek sem áll köteles
ségében.

Az alkotmány ellen irányuló bűncselekmények megtorlá
sáról az attorney generálnák, a korona polgári főügyészének, az 
egyes miniszteri ressortokat érdeklő intézmények ellen irányuló 
bűncselekményekéről pedig az illető ressortok ügyészeinek állott 
kötelességében gondoskodni. így a «sollicitors of the post 
office» a postát, a «sollicitors to the board of trade» a keres
kedelmet, a «sollicitors to the treasury» pedig a pénzforgal
mat sértő bűncselekmények megtorlása iránt intézkedtek és 
intézkednek.

A koronát közvetlenül ne m érdeklő többi bűncselekmények 
megtorlásának biztosításáról az állam a legújabb időkig egy
általán nem gondoskodott.

Az állami gondoskodás e hiányát a társadalomnak kellett 
pótolni.

És az angol társadalom, a mint, a közélet terein, úgy itt is 
pótolta és ma is pótolja a szükségeseket.

Némely gazdagabb város, mint Liverpool, Manchester, 
saját költségén már nagy idő óta külön városi hivatalt tart fenn
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a végből, hogy a területén elkövetett bűncselekmények megtor- 
latlanul ne maradjanak.

Egyesek pedig, részint humanitási okokból, részint saját 
speciális érdekeik megóvása végett társulatokat alakítottak és 
alakítanak, a melyeknek alapszabályokban körvonalozott czél- 
juk bizonyos bűncselekmények megtorlásáról való gondoskodás.

így vannak «az asszonyok és gyermekeknek a csábítások
tól való megoltalmazása», avagy «bankárok és kereskedők» a 
csalás ellen való megvédésére alakult társulatok.

A társadalomnak ilyetén való teljes magárahagyottsága 
1878-ig tartott.

Ekkor a magánosok ellen irányuló bűncselekmények meg
torlásának biztosítására, helyesebben e biztosítás fokozására az 
attorney-generalnak főhatósága alatt egy állami közvádlói 
hivatal szerveztetett. E hivatal azonban, a melynek élén a 
«director of public prosecution» áll, távolról sem tölti be azt a 
szerepet, a melyet a büntetendő cselekmények megtorlása körül 
a continensen az államügyészségek visznek.

A jelölt angol közvádlói hivatal feladata ugyanis részint 
abban áll, hogy egyes, az attorney-general által időről-időre 
kibocsátott utasításokban megjelölt oly bűncselekmények tekin
tetében, a melyeknek a köz szempontjából kívánatos megtorlása 
panaszos hiányában vagy más okból elmaradna, a vádat vigye; 
részint pedig abban, hogy ugyancsak az időről-időre változó 
utasítások szerint, a hozzá forduló rendőri és bírósági hivatal
nokoknak, valamint a magánosoknak bűnügyeik czélirányos 
vitelében jogi tanácsot és támogatást nyújtson.

E hivatal tehát a vádlást csak subsidiariter és esetről- 
esetre gyakorolja; ezenkívül pedig oly teendőket végez, a melyek 
a continentális állami ügyészségek ügykörébe nem illenek.

Mindezek kiegészítésére még csak azt említem meg, hogy 
a megtett panasz visszavonásának csakis a magánjellegű kisebb 
büntetendő cselekményeknél van helye.

A  büntetendő cselekmények osztályozásáról nincs sok mon
dani valóm.

A bűntett, vétség és kihágás közötti különbségnek meg
felelő jellegű és hatályú különböztetést az angol büntető cse
lekmények elnevezéseinél hiába keresünk. A törvények különb-
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séget tesznek ugyan treason, felony misdemeanor és misprison 
közt. De e különböztetések a régmúlt idők viszonyain, és nem 
bizonyos, a törvényhozó által előre megállapított elveken alap
szanak, s úgy a bírói hutáskor, mint az eljárás tekintetében 
csak lényegtelen befolyással bírnak.

Treason-rxak azon bűncselekmények szoktak neveztetni, a 
melyek a mi büntető törvényeink szerint felségsértest, hűtlen
séget vagy lázadást képeznek.

Felony névvel azon büntetendő cselekmények jelöltetnek, 
a melyeknek elkövetése a régi hűbéri jog szerint a hűbéres 
jószág elkobzását vonta maga után.

A többi büntetendő cselekményeket az egyes büntető tör
vények legtöbbnyire misdemeanor-nak nevezik.

A misdemeanor rendszerint kevésbbé súlyos büntetendő 
cselekmény, mint a felony; ámde csak rendszerint, mert, külö
nösen az újabb törvények, nem egy .oly bűncselekményt nevez
nek misdemeanor-nak, a melyre vonatkozólag a törvényben 
megállapított büntetés súlyosabb, mint a hogy az némely 
felony-ra vonatkozólag van megállapítva.

Misprison-t azon büntetendő cselekmény képez, a mely 
a treason és felony szándékos fel nem fedezésében áll. Továbbá 
misprison-nek neveztetnek azon kihágásszerű kisebb büntetendő 
cselekmények is, a melyeket a törvény nem nevez kifejezetten 
misdemeanor-nak.

E különbségek lényegtelen voltának illustrálására meg
említjük, hogy az 1880-iki büntető törvénykönyvi tervezet a 
felony és misdemeanor közötti különböztethet teljesen el akarta 
ejteni; és úgy látszik, csak idő kérdése, hogy e terv meg
valósuljon............

Ezek után áttérek kitűzött feladatom tulajdonképi tárgyára,
a bűnvádi eljárás lefolyásának vázolására.

E vázlatot azzal kell kezdenem, hogy Angliában a vizsgá
latot a közigazgatási és rendőri közegek által teljesített nyomozás 
absorbeálja.

Angliában a biró soha sem nyomoz, sohasem vizsgál, csupán 
felügyel a tárgyalás szabályszerű menetére és meghozza az ítéletet.

A vád jogosságának és a vádlott bűnösségének kérdésében 
döntő két rendbeli jury-tárgyalást Angliában is megelőzi egy
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előzetes bírói eljárás. Csakhogy ezen eljárás, a vezető bírónak 
imént jelölt szereplésénél fogva nem helyezhető párhuzamba a 
continentális bűnvádi eljárásokban megállapított bírói vizs
gálattal.

Ez előzetes eljárásnál — melyet talán legmegfelelőbben 
előkészítő tárgyalásnak nevezhetek — a biró feladata nem 
áll abban, hogy a jury verdictjének alapjául szolgáló képhez új 
anyagot gyűjtsön, hanem hogy a már kész anyagból az első 
vázlatot elkészítse.

Ez előkészítő tárgyalás következőkép folyik le :
Ha valamely békebiró, vagy városokban a helyüket pótló 

említett fizetéses városi tisztviselő előtt panasz tétetett, a mely 
szerint a hatóságuk alatt álló területen bűncselekmény követ- 
tetett el, a békebiró vagy az illető városi tisztviselő a panasz tár
gyának megjelölését magában foglaló idézvénynyel (summons) 
megidézi a panaszlottat; s ha az meg nem jelenik, elővezetési 
parancsot (warrant) bocsát ki ellene. Sőt ha a panasz írásban 
érkezett és a panaszló az abban foglaltak valóságát esküvel 
erősíti, a békebiró vagy az illető városi hatóság az idézvény 
mellőzésével mindjárt elővezetési parancsot bocsáthat ki.

A tanuk előállítása ugyanúgy történik, mint a panaszlot- 
také. Először idézvény bocsáttatik, s ha ennek sikere nem volna,, 
elővezetési parancs

Az előkészítő tárgyalás csak korlátoltan nyilvános, mert 
a biró a közönség köréből bárkit indokolás nélkül kiutasíthat.

E tárgyalás azzal veszi kezdetét, hogy a biró kikérdezi a 
panaszló által hivatkozott tanukat és felhívja a panaszlottat, 
valamint védőjét, hogy minden egyes tanúnak kikérdeztetése 
után azokhoz tetszés szerinti ellenkérdéseket intézzenek.

Ez megtörténvén, kiveszi a tanuktól az esküt és aláíratja, 
velük a vallomásukról felvett jegyzőkönyvet.

Ezután pedig felszólítja a panaszlottat, hogy adja elő, a mit 
a panaszra vonatkozólag netalán mondani akar; s egyszersmind 
figyelmezteti őt, hogy semmit sem köteles mondani, a mit mon
dani nem akar, de hogy a mit mond, az jegyzőkönyvbe fog 
vetetni és a bűnösség kérdésében tartandó tárgyalás alkalmával 
ellene bizonyítékkép használtatni.

A panaszlottnak e felszólításra adott nyilatkozata után a
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panaszlott tanúinak kihallgatása következik. Ha azok jelen nem 
volnának, megidéztetnek és a tárgyalás elhalasztatik.

A panaszlott saját tanúit ép úgy mint a panaszló maga 
kérdezi ki, de úgy a kirónak, mint a panaszosnak jogában áll 
hozzájuk ellenkérdéseket intézni.

A biró ezután panaszlott tanúitól is kivévén az esküt, val
lomásaikat felolvastatja és a jegyzőkönyvet velők aláiratja.

Ha akár mert a szükséges tanuk nincsenek jelen, akár más 
okból, a tárgyalás elhalasztása szükséges: a biró a tárgyalás 
folytatására 8 napi tartamon belül határnapot tűz ki s a tanuk
tól, úgyszintén a panaszlottól végrehajtható okiratot képező 
Írásbeli kötelező nyilatkozatot, u. n. recognisance-t vesz arra 
nézve, hogy a folytatólagos tárgyalási határnapon meg fognak 
jelenni, mert különben a kiállított kötelező nyilatkozat értel
mében a kincstárnak a nyilatkozatban meghatározott összeg 
erejeig adósaivá lesznek.

A panaszlottat a biró ily nyilatkozaton kívül jótálló keze
sek állítására is kötelezheti (to bail), sőt bizonyos, a törvény
ben megállapított esetekben vizsgálati fogságot (gaol) is ren
delhet ellene.

Az előkészítő tárgyalás teljes befejezése után a biró, ha a 
fejlemények alapján azt látja, hogy a panasz fentartására jogos 
ok nem forog fenn, a panaszlottat, tekintet nélkül a bűncse
lekmény minőségére, elbocsátja (discharges him).

Ha pedig ily okot lát fenforogni és az ügy végleges elbírá
lása egyes bírói hatáskörén kívül esik, elrendeli, hogy a panasz
lott az ügynek végleges elbírálására illetékes jury-biróság elé 
állíttassék (commits him for trial).

E rendelkezésével kapcsolatban a biró az iránt is intézke
dik, hogy a panaszlott vagy vizsgálati fogságba helyeztessék, 
vagy pedig, a mennyiben a bűncselekmény kevésbbé súlyos 
és a panaszlottnak jótálló kezesei vannak, szabad lábon marad
jon. Egyszersmind annak biztosítására, hogy a tanuk a jury 
előtt tartandó további tárgyalásokon megjelenjenek, recogni- 
sance-ot állíttat ki velők. Ugyanezt teszi a panaszlottal is, ha 
oly bűncselekményről van szó, a melynél a panasz vissza nem 
vonható.

Végül a panaszt (information), a tanúvallomásokat (de
ns
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positions), a panaszlott védekezését (statement of accused), 
valamint a panaszlottnak, a tanuknak és a kezeseknek és eset
leg a panaszosnak recognisance-ait jelentés kapcsán átteszi 
az illető bűncselekmény elbírálására illetékes bíróság clerk- 
jéhez.

Egyes nem súlyos bűncselekményeknél megeshetik, hogy 
azok elbírálására az assize-biróság és a court of quarter session 
egyaránt illetőséggel bir. Ily esetben a bíró az iratokat azon 
bíróság clerk-jének küldi meg, a mely bíróság közelebbi időben 
tart a kerületben széket.

A clerk (assize-knél a clerk of indictments vagy clerk of arra- 
ingnement, quarter session-oknál pedig a clerk of peace) a kapott 
iratok alapján megszerkeszti a vádinditványkép szolgáló vádter
vezetet (bill o f indictmentJ s azt a vád jogosságának kérdésében 
ítélni hivatott jury, az u. n. grand jury (nagy jury) elé terjeszti.

E vádtervezettel, miután az úgy a vád jogosságának kér
désében döntő grand jury, mind pedig utóbb a bűnösség kérdé
sében döntő u. n. petty jury (kis jury) verdictjének alapul szol
gál, különösen foglalkoznunk kell.

A vádtervezet a törvény értelemben három részből á l l : a 
bevezetésből (commencement), a tényállás megjelöléséből (sta
tement) és a befejezésből (conclusion).

A bevezetésben első helyet foglalja el a bíróság helyi ille
tőségének alapjául szolgáló u. n. venue. Venue-kép a vádterve
zetben, a törvényben taxatíve megjelölt és a rendes helyi illető
ségtől eltérést contempláló eseteket kivéve, azon politikai 
kerület nevének kell megjelölve lenni, a melynek területén a 
vádbeli bűncselekmény elkövettetett.

A venue után, a bevezetést tartalmazó részben, még csak 
a következő mondat foglaltatik: «Urunk királynénknak esküdt- 
jei hit alatt terjesztik elő, hogy» (the jurors of our Lady the 
Queen upor their oath present that).

A vádtervezet legérdemlegesebb részét annak második és 
középső része, a tényállás megjelölése tartalmazza.

E részben szabatosan kell, hogy meg legyen nevezve a 
panaszlott, a sértett, a károsult fél és kitüntetve az elkövetés 
helye és ideje, továbbá az illető bűncselekménynek akkép kell 
benne körülírva lenni, hogy a cselekménynek minden a tör
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vény szerint lényeges alkotó eleme külön ki legyen tüntetve, 
végül a cselekménynek a panaszlott által történt elkövetése tekin
tetében, a panaszlott ellen határozott vádat kell tartalmaznia.

A vádtervezetnek s különösen a középső résznek szerkesz
tésénél a törvényben előírt alakiságok a legszigorúbban meg- 
tartandók.

E szigor annyira megy, hogy pl. elmulaszthatlan kelléket 
képez, miszerint egyes bűncselekmények, vagy azok elkövetési 
módj a, a törvényben használt, az angol és a latin nyelv keve
rékét képező régi jogi műszavakkal jelöltessenek meg.

Ily törvényes műszó a rablásra «rapuit», a gyilkolásra 
«murdravit», a betöréses lopásra «felonice cepit et asportavit» stb.

A vádtervezet befejező része különböző a szerint, a mint 
a vádbeli cselekmény az újabb törvényjog — statute law — vagy 
pedig régi törvényjog és a szokásjog — common law — szerint 
képez-e büntetendő cselekményt. Az előbbi esetben a befejezés 
következőkép hangzik : «Urunk királynőnk békéje, koronája és 
méltósága ellen» (against the peace of our Lady the Queen, her 
crown and dignity). Az utóbbi esetben pedig: «Az ily esetre hozott 
törvény rendelése és a közbéke ellen» (against the form of the 
statute in such case made and provided, and against the peace).

Egy vádtervezetben csak egy bűncselekménynyel lehet a 
panaszlottat vádolni; kivévén, ha a panaszlott rovására eső 
több rendbeli bűncselekmény olyan, hogy együttesen folytató
lagos bűncselekménynek tekinthetők. Ez esetben több bűncse
lekmény egy vádlevélbe foglalható ugyan, de minden egyes 
bűncselekmény külön vádpontot (count) képez.

Ez eseten kívül még két oly eset van, a melyben az egy 
panaszlottra vonatkozó vádtervezetben egynél több vádpont 
fordulhat elő.

Egyik eset, a midőn a bűncselekmény többfélekép is minő
síthető. Ekkor — nehogy a panaszlott a marasztaló verdict 
alól a vádtervezetben foglalt téves minősítés miatt menekül
jön — minden egyes alternativa külön vádpontként vétetik fel 
a tervezetbe.

A másik eset akkor fordul elő, ha a panaszlott a clerk 
tudomása vagy az élőkészítő tárgyalás irata nak tanúsága sze
rint már előzetesen büntetve volt. Ekkor a korábbi bünte
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tés ténye — a mi ép úgy, mint minden más vádpont, külön 
bizonyítás és verdict tárgyát képezi — külön vádpont alakjába 
foglaltatik.

Természetesen szabálykép áll, hogy a verdict csak is szo
rosan a vádpontokra vonatkozhatik.

E szabálytól annyiban van eltérés, hogy a vád jogosságának 
kérdésében döntő grand jury, a bevégzett bűncselekményt kísér
letnek, a kísérletet bevégzett bűncselekménynek minősítheti és 
hogy bizonyos kevés számú, a törvény által taxatíve megálla
pított esetben a bűncselekmény nevének megjelölése vagyis 
minősítése tekintetében is eltérhet a vádtervezetben foglalt 
minősítéstől.

Ugyané módosításokat a vádlevélben foglalt vádpontokra 
vonatkozólag, a mint látni fogjuk, a bűnösség kérdésében döntő 
jury is megteheti.

Egy vádlevélben rendszerint több bűntárs is vádolható. 
Kivételt képeznek azon bűncselekmények, a melyek tekintetében 
a törvény különleges rendelkezése ezt meg nem engedi. Ily 
törvényes kivétel áll fenn pl. a hamis eskünél.

A vád jogosságának kérdésében és a bűnösség kérdésében 
döntő két rendbeli rendes jury-tárgvalás ismertetése előtt emlí
tést kell tennem azon csak kivételes esetekben helyt fogható 
eljárásról, a melynél a főtárgyalást alakszerű vádtervezet szer
kesztése és annak a nagy jury által való approbáltatása nem 
előzi meg, a hol tehát a bűnösség kérdésében ítélő jury előtt 
nem fekszik vádhatározat, és a tárgyalás csupán csak a panasz
levél (information) alapján történik.

Ily kivételes eljárásnak a törvény általán véve csakis azon 
esetekben ad helyet a midőn a rendes vádeljárás a közérdek 
hátrányával járó késlekedést okozhatna.

Ez eljárás ugyanis első sorban azon bűncselekményeknél 
foghat helyet, a melyek a hatóságok elleni erőszak és a hivatali 
büntettek kevésbbé súlyos eseteinek felelnek meg.

A panaszt az ily bűncselekmények megtorlása végett az 
attorney-general teszi.

A panaszlevél a queen’s benchnél nyújtandó be, a mely 
bíróság az ügyet ritkán tárgyalja és bírálja el maga, hanem ezzel 
rendszerint a londoni central criminal courtot bízza meg.
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A panaszlevélben az ügy állásának részletesen kifejtve 
kell lenni, és az egész bizonyítási anyagot magában kell 
foglalnia.

Az attorney-general ezen panaszlevelének neve: informa
tion ex officio.

Nyilvános rágalmazás, továbbá a polgárok választási joga 
ellen elkövetett és más az ezekkel hasonszerű bűncselekmények 
kevésbbé súlyos eseteiben, magánosoknak is jogában és módjában 
áll puszta panaszlevelek alapján bűnügyeket, a vád jogosságának 
kérdésében ítélni hivatott jury mellőzésével végtárgyalás elé vinni. 
Magánosoknak azonban ezt mindig előzetesen kérni kell, és 
csak ha a queen’s bench, az előzetes kérelem alapján, az enge
délyt megadta, terjeszthető elő a panaszlevél. A magánosoknak,, 
ez előzetes kérelmök előterjesztésénél, közvetlenül, a queen’s 
bench véleményező jogkörrel felruházott segédhivatali főnöké
hez, a master of the crown officehez kell fordulniok. Csak az a 
kérelem jut a queen’s bench elé, a melynek teljesítését a master 
of the crown office méltányosnak találja.

A magánosok által benyújtott és a vádhatározat mellőzé
sére alkalmas e panaszlevelet, a master of the crown office-nek 
e közbenjárása miatt, szemben az information ex officioval 
information by master o f the crown office-nek hívják.

A most jellemzett két rendbeli panaszlevél alapján meg
indított büntető eljárás további folyamában teljesen azonos a 
vád jogosságának kérdésében ítélni hivatott jury verdictje alap
ján folytatott eljárással.

Ezek után, felvéve az elejtett fonalat, áttérek a vád jogos
ságának kérdésében ítélni hivatott u. n. grand jury  szervezeté
nek és eljárásának vázolására.

A «grand jury» legalább 12 és legfeljebb 23 tagból kell 
hogy álljon.

A jury-tagok qualificatiója törvényhozásilag legutoljára 
1870-ben szabályoztatott.

Minden 21 és 60 év közötti férfi, a kinek 100 arany frt évi 
jövedelme, vagy 300 arany frt értékű ingatlana van, ha becs- 
telenítő bűncselekmény miatt elitélve nem volt, felveendő az 
esküdtek kerületi főlajstromába. Katonák, köztisztviselők, orsz. 
képviselők stb. mentesek az esküdti szolgálat alól.
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A jury-tagok főlajstromának összeállítását, és pedig úgy a 
grand jurynél, mint a bűnösség kérdésében döntő u. n. petty 
jurynél, az illetékes békebiró ellenőrző felügyelete alatt, a közsé
gek elöljáróságai közvetítésének felhasználásával, a sheriff esz
közli, a ki az elkészített főlajstromot az illető bíróságok clerk - 
jének őrizete alá terjeszti.

A clerk valahányszor a bíróság széket tart, idejekorán érte
síti a sheriffet, a ki a szükséges számú tagok behívása iránt 
intézkedik és a behívottak jegyzékét (pannel) a bíróságnak 
beterjeszti.

A vád jogosságának kérdésében ítélni hivatott grand jury 
előtt a tárgyalás következőkép megy végbe.

A kikiáltó (crier) chablonszerű szavakkal tudtára adja a 
jelenlevőknek, hogy a tárgyalás megkezdetett. Erre a clerk fel
olvassa a beterjesztett esküdt-jegyzéket, és a megjelentektől 
kiveszi az esküt. Ezután a bíróság elnöke ismerteti az elbírá
landó vádtervezetet, és felhívja a jury figyelmét az ügy azon 
mozzanataira, a melyek jogi szempontból különös figyelmet 
igényelnek; a mennyiben pedig szükségét látja, megmagyarázza 
a vádbeli bűncselekmény és az azzal netalán könnyen össze
téveszthető egyik bűncselekmények közötti különbséget, végül 
kifejti a fenforgó esetre vonatkozó törvényeket.

A bíróság elnökének ez előadása: a charge.
A charge után a jury átveszi a clerktől a vádtervezetet, 

külön helyiségbe vonul, és ott a vád tanúit — a kiknek nevei 
a vádtervezet hátlapjára kell, hogy legyenek jegyezve — kihall
gatja. A tanuk vallomásukra hitet tesznek, a mit tőlük az erre 
megválasztott esküdt, a foreman, vesz ki.

A vád valamennyi tanújának kihallgatása után, a jury szó
többséggel állapítja meg, vájjon forog-e fenn jogos ok a vádlásra 
vagy nem, és ha a hozott verdict szerint jogos vádlási okot lát 
fenforögni, a vádtervezet hátlapjára «true bill»-1 ellenkező eset
ben pedig «not true bilU-t jegyez.

A mint már említettük, a grand jury a vádtervezet minden 
egyes pontja tekintetében külön verdictet köteles mondani. 
E külön verdictekben e jury az illető pontot vagy határozottan 
elfogadja, vagy visszautasítja. Módosításokat nem tehet rajta, 
és úgy a vád elfogadására, mint visszautasítására szolgáló imént

2*183



említett szavakhoz sem megjegyzést, sem pedig észrevételt 
nem fűzhet.

A verdict után a foreman a visszautasított vagy az elfoga
dott, és így a vádlevél erejére emelkedett vádtervezetet a bíró
sági elnöknek átnyújtja. Az elnök átvévén az átnyújtott verda
tet, a grand juryt vagy feloszlatja, vagy pedig — ha az idő 
engedi és elbírálást igénylő egyéb vádtervezetek vannak — a jury 
elé újabb ügyet terjeszt.

Annak, hogy a grand jury valamely vádtervezetet nem 
approbál, más hatálya nincs, mint hogy azon ügyet azon bírói 
szék tartama alatt tárgyalni többé nem lehet. A következő idő
szakban tartott bírói szék alkalmával azonban azt újból a grand 
jury elé lehet terjeszteni.

Ha a grand jury verdictje valamely vádtervezetet appro
bál ván vádlevél erejére emelt, de az előkészítő tárgyalás során, 
az ott jelölt módokon nem történt intézkedés, a tekintetben, 
hogy a vádlott a bűnösség kérdésében ítélni hivatott jury előtt 
tartandó végtárgyaláson megjelenjen: erről a bíróság gon
doskodik.

A bíróságnak, és a bíróság utasítása alapján a sheriffnek 
erre czélzó intézkedéseit az angol büntetőjogban process-nek 
nevezik.

A bíróság ide vonatkozó eljárásának két módja van.
Az egyik mód az, hogy a bíróság a panaszosnak a grand 

jury verdictjéről bizonyítványt állít ki; és ennek alapján az 
illetékes békebiró — a kinek a panaszos azt bemutatja — 
intézkedik, hogy a vádlottnak a végtárgyaláson való megjele
nése, az előkészítő tárgyalás vázolása alkalmával jelölt módok 
egyikén, biztosíttassék.

A másik mód, a mely ma napság szokásosabb, az, hogy a 
bíróság elnöke a törvényben meghatározott számú és alakú 
rendelvényt — benchwarrantot — intéz a sheriff útján a 
vádlotthoz.

Misdemeanornál az első ily rendelvény a writ of venire 
facias ad respondendum. Ennek hatálya egyenlő az idézvényé- 
vel (summons), a miről már az előkészítő tárgyalásnál emlí
tést tettem.

Ha a vádlott erre meg nem jelenik, e rendelvényt követi az
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u. n. writ of distringas. S ha a vádlott ezen nyomosabb idéz- 
vényre sem jelenik meg, következik az első elfogatási parancs, 
a writ of capias ad respondendum.

E parancsot, ha az bizonyos időn át foganat nélkül marad, 
követi a második, majd a harmadik elfogatási parancs — az 
alias capias és a pluries capias — a mi ha szintén siker nélkül 
volna, a bíróság a jogkiközösítés — outlawry — kimondására 
czélzó eljárásnak alapjául szolgáló writ of exigent-et bocsátja ki.

Felonynál a process ezen bíróság előtt folyó részénél 
annyiban van eltérés, hogy ott az elől említett két rendbeli 
idézvény elmarad, s csak is az azok után említett három rend
beli elfogatási parancs és a writ of exigend bocsáttatik ki.

A processnek a sheriff előtt lefolyó második része követ
kezőkép megy végbe.

A sheriff a writ of exigent vétele után misdemeanornál öt, 
felonynál pedig három egymásra következő sommás biráskodási 
napon, az imént jelölt bírói idézvények és elfogatási parancsok
kal azonos nevű rendelvényeket bocsát ki, a melyekben min
denkor oly megjegyzéssel idézi meg, illetve rendeli elfogattatni 
a vádlottat; hogy ha az előtte meg nem jelenik, illetve eléje 
nem vezettetik, jogkiközösítettnek fog nyilváníttatni.

Az ötödik illetve a harmadik törvény napon a sheriff a 
meg nem jelent illetve eléje nem állított vádlottat jogkiközö
sítettnek nyilvánítja.

Eégente a jogkiközösítés — outlawry — különösen ha felony 
miatt mondatott ki, a jogvédelem köréből való teljes kiközösí
téssel tökéletesen egyértelmű volt.

Ma azonban annak kimondása úgy a felony-, mint a 
misdemeanornál csak azt eredményezi, hogy a vádlott úgy 
tekintetik, mintha a vádbeli bűncselekmény elkövetésében a 
jury által bűnösnek mondatott volna ki.

A vád jogosságának kérdésében ítélő jurynek tárgyalását, 
ha az verdictjében a vádat jogosnak találta, rendszerint nyom
ban szokta követni a bűnösség kérdésében való végtárgya
lás — trial.

Ez rendszerint más biró vezetése mellett, és mindig 
esküdtek előtt folyik le, mint a kik azon ügyre vonatkozólag a 
grand juryben részt vettek.
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Е végtárgyalás első mozzanata az arraignement, — a mi 
abból áll, hogy a clerk a vádlottat nevén szólítva a korlát elé 
hívja, a vádlevelet előtte felolvassa és megkérdezi tőle: vájjon a 
vád tekintetben bűnösnek vagy nem bűnösnek — guilty or not 
guilty — vallja-e magát.

A vádlott e kérdésre vagy semmit sem fog felelni, vagy 
bűnösnek fogja magát vallani vagy pedig védekezni fog.

Vegyük sorra mind a három eshetőséget.
a) Ha a vádlott semmit sem felel — standing mute —, a 

bíróság elrendelheti és rendszerint el is rendeli, miszerint a 
clerk mondja a vádlott helyett, hogy «nem bűnös», — a minek 
teljesen az a hatálya van, mintha azt a vádlott maga mondta volna.

b) Ha a vádlott magát bűnösnek vallja (answer of guilty), a 
bíróságnak nincs más teendője, mint hogy az eset részletei 
tekintetében meghallgatja a vád képviselőjét és kimondja az 
ítéletet (awards judgement).

Súlyosabb bűncselekményeknél ily beismerő vallomás 
esetében szokásban van, hogy a bíróság az ítélet kimondása 
előtt felszólítja a vádlottat, álljon el a beismeréstől és védekezzék.

E szokást különös hangsúlyozással említem, mert nyilván
való kifejezést talál benne az angol büntető eljárás azon jel
lemző sajátossága, miszerint a nem hajlandó vádlott ellen annak 
vallomását terhelő bizonyítékkóp elfogadni.

c) A harmadik eshetőség az, hogy a vádlott védekezik 
(he pleads).

A védekezésnek legszokásosabb és általában véve legelő
nyösebb módja az, hogy a vádlott a hozzá intézett kérdésre azt 
feleli: nem bűnös. Ez a general issue of not guilty.

Megeshetik azonban, hogy a vádlott, e kategorikus tagadás 
helyett, a kérdésre azzal válaszol, hogy bűnösségét kifejezetten 
vagy hallgatólag beismeri ugyan, de a további eljárást kizáró 
kifogást hoz fel.

E kifogások a következők lehetnek:
a) A  demurrer vagyis azon kifogás, a melyben a vádlott 

a terhére rótt bűncselekményt valónak ismeri ugyan, de azt 
állítja, hogy ezen cselekmény a fennálló jog szerint nem alkotja 
azon bűncselekményt, a melylyel ő vádolva van.

E kifogásra a clerk köteles válaszolni és bebizonyítani a
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kifogás alaptalanságát. E válaszra a vádlott vagy képviselője 
viszontválaszszal élhet.

Ezután pedig, a kifejtettnek alapján a bíróság határozatot 
hoz, a melyben vagy elfogadja a kifogást és megszünteti a 
további eljárást, vagy pedig elveti azt és elitéli a vádlottat.

ß) A második ily kifogás az, a melylyel a vádlott a bíróság 
illetőségét támadja meg (plea to the jurisdiction). Ennek elbírá
lása ugyanúgy történik mint a demurreré.

Y) A harmadik a vádlevél alakja és szövege ellen emelt 
kifogás (plea to the abatement). E kifogás újabban nagyot vesz
tett jelentőségéből, mert az újabbi törvények értelmében a bíró
ságnak jogában áll a vádlevélben előforduló hibák közül azokat, 
a melyek az ügy érdemét kevésbbé érintik, a tárgyalás során 
kiigazítani. Ha tehát a vádlott a vádlevél ellen alaposnak látszó 
kifogást emel, a bíróság azt nyomban kiigazítja.

Бу esetekben — legalább a felony-k tárgyalásánál, újabban 
szokásba jött, hogy — mig ezelőtt ezen kifogás tárgyalása alap
ján ép úgy mint a demurrernél mindenkor az ügy érdemére 
vonatkozó határozat hozatott, — most a kiigazítás után határo
zat egyáltalán nem hozatik, hanem a kiigazítás megtörténtével 
a vádlott felszólíttatik, hogy az ügy érdemében védekezzék.

S) Végül meg kell említenünk a special pleas in bar-nak 
nevezett ily irányú kifogásokat.

Ezek azon kifogások, a melyeket a vádlott az alapon tesz, 
hogy a bűnügy rés judicata-t képez (autrefois aquit, autrefois 
convict, autrefois attaint) vagy hogy annak megtorlása neki 
királyi kegyelem (pardon) útján elengedtetett.

Az elévülés azért nincs, a további eljárást kizáró e kifogá
sok közt felemlítve, mert az angol büntető jogban az elévülés
nek csak is a törvény által megállapíttatott kivételes esetekben 
van helye.

A gyakorlatban, a mint már jeleztük, mind e kifogások 
csak ritkán vétetnek igénybe. Az oka ennek abban van, hogy a 
vádlott a legtöbb esetben mind e kifogásokat a vád érdemére 
vonatkozó védekezésnek és esetleg jogorvoslatoknak keretében 
is sikerrel érvényesítheti — holott ha mindjárt ezekkel 
áll elő, elvágta maga előtt az ügy érdemében való véde- 
kezhetés útját.
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E kitérés után vegyünk szemügyre egy szabályszerűen 
lefolyó végtárgyalást.

A vádlott a clerk által hozzá intézett kérdésekre azt feleli.-: 
«nem bűnös».

Erre a clerk intézkedik a bűnösség kérdésében Ítélni hiva
tott u. n. petty jury megalakítása iránt.

A petty jury megalakítása akkép történik, hogy a clerk 
felolvassa a beterjesztett esküdt jegyzéket, s a megjelentek 
neveit egy dobozba teszi. Ezután pedig következőket mondja a 
vádlottnak, vagy (minthogy rendszerint egyidejűleg a többi vád
lott vezettetik a terembe), a vádlottaknak.

«Vádlottak, e férfiak, a kiknek neveit most hallani fogjátok,, 
az esküdtek, a kiknek tisztök, hogy a tartandó tárgyalás alap
ján döntsenek az urunk királynőnk és közöttetek fenforgó ügy
ben. Ha kifogást akartok tenni valamelyikőjök ellen, tegyétek: 
meg a kifogást, a mint eskütétel végett egyenként a sz, könyv 
elé járulnak; és kifogástok az; eskü kivétele előtt meg fog 
hallgattatni.»

A kifogás, a mit a vádlott tesz — mert rendszerint csak a 
vádlottnak áll jogában az esküdtek ellen kifogást tenni -— vagy 
az egész jegyzékre (challenge to the array) vagy pedig csak bizo
nyos számú egyénre (challenge to the polls) fog vonatkozni.

Az előbbi kifogásnak a jegyzéket összeállító sheriff érde
keltségén vagy pártatlanságán, az utóbbinak pedig. a kisorsolt 
esküdt érdekeltségén vagy qualificálatlanságán kell alapulnia.

A vádlottnak az egész esküdt-jegyzékre vagy az egyes 
esküdtekre vonatkozó kifogása tárgyában a vád és védelem közt 
szóbeli contradictorius tárgyalás tartatik.

A kifogás jogosultságának a kifejlettek alapján Való elbírá
lása czéljából két kifogástalan egyén eskettetik fel, a kiknek 
verdictje értelmében a bíróság kimondja a határozatot, a mely 
szerint a kifogásolt esküdt-jelölt el-, vagy el nem fogadtatik 
jury-tagul.

Az attorney-generalnak, mint a korona képviselőjének, 
továbbá treason és felony esetében a vádlottnak is, az a joga 
van, hogy bizonyos számú esküdtet concrét ok megjelölése nél
kül is elvethet (peremptory challenge). .

A korona e joggal, a jury megalakítására szükséges 12 tag
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kivételével, a jegyzékben felsorolt valamennyi egyénre nézve 
élhet, a vádlott pedig felonynál 20, treasonnél 35 egyénre nézve.

A mint a dobozból 12 oly eskndtjelöltnek neve kisorsol- 
tatott, a kik érvényes kifogás alá nem estek, az eskü vagy — ha 
valamelyikőjök lelkiismeretére való hivatkozással esküt tenni 
nem akar, .— az esküt pótló törvényes nyilatkozat tőlük 
kivétetik.

Az eskü alakja úgy az esküdteknél, mint a tanúknál az 
esküt tevőnek vallása szerint különbözik. A keresztény ember 
az újszövetséget veszi a karjára, a zsidó feltett kalappal az ó 
szövetségre esküszik és azzal végzi szavait, hogy «Jehova úgy 
segéljen», a khinai pedig egy törött csészét vesz a kezébe.

Az eskü után kezdetét veszi a jury előtt való tárgyalás, a 
melyről megjegyzendőnek tartom, hogy annak nem kell egy 
huzamban lefolynia.

Ha helyszini szemle tartása válik szükségessé, a biró azt 
elrendeli és annak tartamára a tárgyalást felfüggeszti. t

Ha pedig a tárgyalás egy nap alatt be nem fejezhető, a 
bíróság azt nem folytatja éjjel, hanem más napra halasztja.

A jury tagjai ilyenkor misdemeanor tárgyalása esetében,, 
ha írásban kötelezik magukat, hogy a tárgyalás alatt álló bűn
ügyre vonatkozólag senkivel sem beszélnek és senkire sem hall
gatnak, haza is mehetnek.

Treason és felony tárgyalása esetében azonban egy bíró
sági biztos felügyelete alatt a hivatali helyiségekben e czélra 
berendezett nyughelyeken együtt kell tölteniük az éjét.

A jury előtt való tárgyalás azzal veszi kezdetét, hogy a 
kikiáltó.(crier) felhívja a jelenlevőket, miszerint mind azok, a 
kik az ő urainak, az Ítélő bíráknak, a tárgyalás, alá kerülő bűn
ügyekben felvilágosítással tudnak szolgálni, álljanak elő, mert a 
vádlottak itélőszékük előtt állanak ügyük elbiráltatása végett.

Ezután a clerk a korlát elé hívja a vádlottat, az esküdtek
nek felolvassa a vádlevelet és megjegyzi, hogy a vádlevélben 
foglaltak tekintetében vádlott megkérdeztetett, de ő azzal felelt, 
hogy nem bűnös, s most az esküdtek tiszte abban áll, hogy e 
meghallgatandó bizonyítékok alapján megállapítsák, vájjon 
bűnös-e a vádlott vagy nem.

Ezután következik a bizonyítási eljárás (hearing). Elő-
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szőr a vád érvényesíthető bizonyítékait, a mi következőkép 
megy végbe.

A vád képviselője megnevezi tanúit, és kifejti, hogy mit 
akar velők igazolni (opens his case).

A bíróság felesketi a megnevezett tanukat és a vád képvise
lője kikérdezi őket (examination). E kikérdezés után a vádlott 
vagy képviselője intéz a tanukhoz a terhelő vallomások meg- 
erőtlenítése czéljából ellenkérdéseket (cross examination). Ez 
-ellenkérdések az ügy érdemén kívül arra is vonatkozhatnak, 
vájjon van-e a tanúnak a tanúskodáshoz joga. így hogy nincs-e 
a panaszossal rokonságban, nem volt-e becstelenítő bűncselek
mény miatt elítélve stb. Yégül a védelem által tett ezen ellen
kérdések tekintetében a vád képviselője saját tanújához új kér
déseket tesz (reexamination.)

A biróság, ha czélirányosnak tartja, mindenkor intézhet a 
tanúhoz, és pedig úgy a vád mint a védelem részéről felhívott 
tanúhoz, kérdéseket.

A vád bizonyítékainak tárgyalásánál az eljárás ugyanaz, 
mint a védeleménél. A vádlott képviselője előadja, hogy mit 
akar bizonyítani, megnevezi tanúit és kikérdezi őket. A vád 
képviselője ellenkérdéseket intéz hozzájuk, a mik tekintetében 
a védelem képviselője újabb kérdéseket tehet.

A tanúbizonyításnál mint különös sajátságáról említést 
kell tennem a korona tanúról (queen’s evidence).

Ha valamely felonynál a vádlottak elitélésére szükséges 
bizonyíték nem teljes, de valószínűség van arra, hogy a hiányt 
valamely vádlottársnak vallomása pótolni fogja: az elnöklő 
bíró, a panaszos vagy képviselőjének kérelmére megengedheti, 
hogy az egyik vádlottnak kilátásba helyeztessék, miszerint az 
esetben, ha töredelmesen vall, felmentő Ítéletet fog kapni.

Ezen a modern büntetőjog elveivel össze nem egyeztethető 
engedélyt a bíró csak a legritkább esetekben adja meg, mert a 
bűntárs vallomásának, az angol büntetőjog szerint, minden eset
ben csak igen kis nyomaték tulajdonítható.

Ugyané helyen, mint jellemző szabályt felemlítem, hogy 
végtárgyaláson meg nem jelent tanú vallomása csak az esetben 
olvastatik fel, és vétetik bizonyítékkép figyelembe, ha a vallo
mása vádlottnak jelenlétében vétetett ki.
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Az okirat és az eskü által való bizonyítás tekintetében 
nincs különös említeni való.

Az összes bizonyítékoknak a vázolt módon történt érvé
nyesítése után a vád képviselője összegezi az eljárás eredményeit 
(sums up his case), a mire a védelem saját szempontjából vála
szol (reply).

Ha a védelemnek esetleg mentő tanúi nem volnának, a 
védelem képviselője saját tanúinak kihallgatása után tartja 
összegező beszédjét, a mire vádlott előadja védbeszédjét.

A bizonyítási eljárás befejezte után a tárgyalás egyik leg
sajátosabb része az elnöklő biró zárbeszéde (summing up).

E zárbeszédében a biró a vád tartalmának vázlatos ismer
tetése után kifejti a fenforgó esetre alkalmazható jogszabályt, 
felvilágosító és útbaigazító megjegyzésekkel kisérve méltányolja 
az egyes bizonyítékok súlyát és azzal végzi szavait, hogy ha 
mind e bizonyítékok számbavétele után észszerű kétségök 
volna az esküdteknek az ц-ánt, vájjon a vádlott bünös-e vagy 
nem, mentsék fel őt.

Az elnöklő biró zárbeszéde után az esküdtek, ha valamely 
irányban netalán még kétségök volna, a bírósághoz avagy a 
tanúhoz kérdéseket intézteinek, és a felvett jegyzőkönyv egyes 
részeinek, vagy egyes bizonyító okiratoknak felolvasását 
kívánhatják.

Ennek megtörténtével az esküdtek a verdict meghozatala 
végett szobájukba vonulnak.

A verdictet a bűnösség kérdésében egyhangú megállapo
dással kell hozni.

Ha ily megállapodás bizonyos időn át közöttük létre jönni 
nem tu d : a bíróság elnöke szétoszlatja őket, és az ügy más jury 
előtt újból tárgyaltatik.

Az egyhangú megállapodással hozott verdictet az esküdtek 
főnöke átadja a clerknek.

Szabályként áll, hogy a verdict minden egyes vádpont 
tekintetében csak arra szorítkozhatik, vájjon az abban foglalt 
bűncselekmény tekintetében bünös-e a vádlott, vagy nem. 
Vagyis szabályként áll, hogy a bűnösség kérdésében ítélő jury- 
nak verdictje csupán csak marasztalást (conviction) vagy fel
mentést (acquittal) tartalmazhat.
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E szabálytól két irányban lebet eltérés. Az egyik eltérést, 
jelesül az egyes szövegében tehető módosításokat, már a vád
tervezet ismertetésénél jeleztük.

A másik eltérés abban áll, hogy a jury a bűnösséget meg
állapító verdicthez, ha azt a fenforgó méltányossági okok alap
ján helyén valónak találja, ajánlatot (recommandation) csatolhat, 
a mit a bíróság az ítéletben, a büntetés kiszabásánál rendszerint
figyelembe szokott venni./

Es. most mielőtt az ítélethozatalra térnék át, még csak egy 
sajátos és különös figyelmet érdemlő jelenségre akarom t. hall
gatóim szíves figyelmét felhívni. S ez az, hogy 1— a mint ezt 
már talán a bírói zárbeszéd tartalmának vázolásánál észrevenni 
méltóztattak — az angol bűnvádi eljárás jellemére főfontossággal 
van azon elv, hogy a  bűnösség kérdésében ítélő jury, verdict- 
jének meghozatalánál, a bizonyítás perrendi szabályaihoz 
van kötve.

Ha a bíróság azt találja, hogy a verdict e szabályokkal 
vagy az anyagi igazsággal ellenkezik, figyelmezteti a juryt, 
hogy vegye az ügyet még egyszer fontolóra. Ha pedig a 
jury e figyelmeztetésnek engedni nem akar, a hozott ver
dict jegyzőkönyvbe vétetik ugyan, de a bíróság a további 
eljárást felfüggesztheti és az iratokat az ügy elbírálása, esetleg 
pedig új tárgyalás elrendelése végett a queen’s bench elé 
terjesztheti..

Az eljáró bíróság hivatalból csak az esetben rendelhet el 
új tárgyalást, ha a felmentő verdict nyilvánvalóan valamely 
eljárási hibában, pl. azon alapszik, hogy a vádlevélben foglalt 
minősítés nem felel meg a tárgyalás fejleményei szerint meg
állapítható bűncselekménynek, és a felmentés ez okát a jury 
verdictjében ki is fejezi.

Ha a bíróságoknak a verdict ellen észrevétele nincs: fel
olvastatja a röviden szövegezett jegyzőkönyvet, megkérdezi a 
vádat és védelmet, hogy nincs-e arra vonatkozólag megjegyzé
sük, és kimondja a verdict alapján az ítéletet (judgement, sen
tence). Az ítélethez az elnöklő biró a közönség épülésére oly 
megjegyzéseket csatolhat, milyeneket czélszerűnek tart.

A főtárgyalás vázolásának befejezésénél megemlítem még 
azon sajátos szabályt, hogy midőn azon okból hozatik felmentő-
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verdict, mivel a vádlott a bűncselekmény elkövetésének idejé
ben vagy a bűnper folyama alatt elmebeli fogyatkozás miatt 
beszámíthatatlan állapotban levőnek bizonyult, a bíróság ítéle
tében azt köteles kimondani, hogy a vádlott a felség határoza
táig fogva tartandó. A felség pedig a fenálló törvények értelmé
ben tetszése szerinti ideig tarthatja a vádlottat fogva.

Mielőtt ezek után a jogorvoslatok ismertetésére térnénk át, 
szólnom kell a m it of certior ari-ró\.

Ha a bűnvádi eljárás bármely mozzanatában, a petty jury 
felesketéséig, a vádló vagy a vádlott igazolja vagy valószínűvé 
teszi, hogy valamely bűnügyben fontos jogi kérdések lesznek 
eldöntendők, avagy hogy a rendes illetőségű bíróságtól vagy 
jurytől pártatlan eljárás és Ítélet nem várható, a queens’s bench 
elrendelheti, hogy az iratok hozzá felterjesztessenek, és ha a 
felterjesztett iratok bizonysága szerint a kérelmet alaposnak 
találja, az ügyet vagy maga tárgyalja le, és bírálja el, vagy 
pedig — a mi szokásosabb — annak tárgyalásával és elbírálá
sával a londoni central court-ot bízza meg.

A rendelvény, a melylyel a queen’s bench az illető bíróság
tól az ügyiratokat felkivánja, writ of certiorari-nak neveztetik.

Az angol rendes bűnvádi eljárásban két fő jogorvoslatot 
kell megkülönböztetni.

Ezek a motion in arrest of judgement és a writ of error.
A  motion in arrest o f judgement arra irányul, hogy ítélet 

ne hozassák és az addigi eljárás megsemmisíttessék.
E jogorvoslattal közvetlenül a verdict után kell élni.
Ekkor ugyanis a biró, mielőtt az Ítéletet kimondaná, köte

les — a mint már említettem — a jegyzőkönyvet felolvastatni 
és megkérdezni a vádlottat, hogy nincs-e neki arra vonatkozó
lag észrevétele. Ha a vádlott e kérdésre adott válaszában a 
jegyzőkönyvből kitűnő és sem a tárgyalás során, sem pedig a 
verdict által helyre nem hozott, főleg a vádlevélre vonatkozó, 
lényeges hibákat hoz fel, a bíróság a vádlott kérelmére elren
delheti az ítélet felfüggesztését. Egyszersmind pedig ha jónak 
látja, az iratokat a kérelem elbírálása végett a queen’s bench- 
hez terjeszti vagy pedig esetleg maga intézkedik a vádlottnak 
újbóli vád alá vonása iránt. A vádlottnak e kérelme a motion in 
anest o f judgement.
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Az ítélet meghozatala után az egyedüli rendes jogorvoslat 
a writ o f error.

Csakis az ügy lényegére vonatkozó és a jegyzőkönyvből 
kitüntethető jogbeli hibák miatt van helye. így pl. ha a csalás
nál a ravasz fondorlat nem igazoltatott.

A writ of error iránti kérelmet az attorney-generalnál kell 
benyújtani s csak, ha ez a kérelmet alaposnak találta, veszi a 
queen’s bench az attorney-generalnak ezt bizonyító nyilatko
zatára az ügyet tárgyalás alá. A tárgyalás a felek szóbeli meg
hallgatása mellett nyilvánosan megy végbe. A queen’s bench 
ily esetekben, miután csupán jogkérdések felett dönt, jury nél
kül határoz. ítéletében a queen’s bench vagy megsemmisíti 
vagy jóváhagyja az elsőfokú bíróság eljárását és ítéletét.

E most említett két fő jogorvoslaton kívül egyéb jogorvos
latok is vannak (motion for a new trial, appeal), de mindezeknek 
csak kivételes jellegük van.

Ezzel — miután a büntetések végrehajtásának ismertetése 
kitűzött feladatuk körén kívül áll — befejeztük a vázlatot, 
melyet az angol büntető eljárásról nyújtani szándékoztunk.

E vázlatban — a mint talán az fel is tűnt t. hallgatóim
nak — a büntető eljárás egyes részeit aránylag hosszan tárgyal
tam, más részeket pedig alig érintettem.

Tettem ezt azért, mert szavaim magyar jogászokhoz lévén 
intézve, főfeladatomnak és eljárás sajátosságának megismerte
tését tartottam.

Összehasonlításokat e czelból nem tettem, mert az angol 
büntető eljárás a continentalis bűnvádi eljárásokhoz viszonyítva 
összehasonlításokat nem tűr meg.

Angliában nincs az igazságügynek szakminisztere, nincs 
bírósági hierarchia, nincs közvádlói szervezet és nincs büntető 
codex, és így természetes, ha a büntető eljárás — ép úgy, mint 
minden más közintézmény, a mely az ország közjogával kapcso
latos — oly szabályokat tartalmaz, a melyeket a continentalis 
büntető eljárással helyes párhuzamba hozni nem lehet.

Ez igazságnak az a természetes következménye van, hogy az 
angol büntető eljárás a nyugati continentalis nemzetek büntető 
eljárásánál kevésbbé alkalmas arra, hogy annak alapján a mi 
büntető eljárásunk egyes részleteit tökéletesbíteni igyekezzünk.
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Ha azonban nem ez egyes részletek, hanem a büntetőjog 
közjogi biztosítékainak tökéletesbítése és egyáltalán a büntetőjog 
fejlesztésére való képességünknek, kritikai és jogalkotói tehet
ségünknek tökéletesbítése képezi tanulmányunk czélját, akkor, 
szerény nézetem szerint, az angol büntető eljárás — a mely 
avultnak és ferdének tetsző egyes intézményeivel is képes a 
világ legelőrehaladottabb országában a büntető jogszolgál
tatást mondhatni példaszerűen megvalósítani, — kiválóan 
érdemes arra, hogy büntető jogászaink tanulmányuk tár
gyává tegyék. (Hosszan tartó lelkes éljenzés.)
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Uraim!

Engedjék meg, hogy mielőtt tulajdoúképeni tárgyamra át
térek, pár szóval megkíséreljem, ha nem is kimenteni, legalább 
megmagyarázni azt a csakugyan nagy merészséget, hogy egy 
ilyen fontos, nagy terjedelmű, évek tapasztalatát kivánó és az 
újabb időben nálunk csaknem teljesen elhanyagolt tárgynak fej
tegetésébe bocsátkozom, mint börtönügyi viszonyaink reformjá
nak kérdése.

Méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy ezt a vakmerő 
kísérletet igénytelenségemnek teljes tudatában teszem. És nem 
is vállalkoztam volna reá, ha évek óta nem várnám hiába azt, 
hogy nálam sokkal hivatottabb, sokkal képzettebb és sokkal 
tekintélyesebb szakférfiak egyszer, végre-valahára, nálunk is, 
újból szőnyegre hozzák ezt a kérdést.

Л remény, mely eddig a hallgatásban megnyugtatott, nem 
teljesült, s ez okból végre is bátorságot vettem magamnak a
merész lépés megtételére./ ..

Es erre nemcsak az Önök jóindulatú elnézésének reménye, 
hanem még az is bátorít, hogy ilyen nagy terjedelmű, nagy fon
tosságú kérdéseket, mint a minő mai igénytelen előadásom 
tárgya, egyetlen egy ember, — legyen bár az a legkiválóbb szak
férfiú, — úgy sem képes eredményesen felkarolni.

Ide az egész szakközönségnek érdeklődése, a szakközönség 
egy jelentékeny csoportjának hathatós közreműködése, és mond
hatnám az egész müveit társadalomnak legalább is jóakarata 
szükséges.

És ismerve azokat a magas színvonalon álló, sok oldalú
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eszmecseréket, melyek a kiváló szakférfiaknak e díszes egyesü
letében, korábban, más-más tárgyak felett, elhangzottak, az a 
remény kecsegtet, hátha ennek az igénytelen előadásnak jutna 
osztályrészéül az a szerencse, hogy börtönügyünk reformjának 
nagy kérdését akár itt az egylet körében, akár a szaksajtóban 
ismét életre ébreszsze.*

Tudom, hogy ez egyáltalában nem volna e gyarló felolva
sásnak érdeme, hanem a környezeté, melyben az tartatott.

Ez a szerény előadás csak azt a szerepet töltené he, a 
mit a kavics, mely a nyugvó tó sima tükrébe dobva, mind széle
sebb körben, messze elható hullámgyürűket kelt; ezek a gyenge 
szavak olyanok volnának, mint egy magas hegyekkel szemben, 
kedvező természeti fekvésben, elhangzott felkiáltás ; — nem a 
saját érdeme, de a környezeté, hogy visszhangra talál.

Bevezetésül még két körülménynek kijelentésével tartozom.
Az egyik az, hogy nem czélom ezúttal hazai börtönügyünk 

jelenlegi állapotát behatóbban ismertetni. Volt ugyan alkalmam 
hazánk különböző részeiben fegyházaink, börtöneink, foghá
zaink egyikét, másikát megtekinteni, de eddig szerzett tapasz
talataim alapján jelenlegi börtönügyi viszonyainkról legfelebb 
csak általános képet nyújthatnék és ezt annál kevésbé szándé
kozom tenni, mert a tényleges állapotok feltüntetése egyáltalá
ban nem illenék bele az egyletben eddig tartott előadások ke
retébe.

* Az a remény, melyet ez igénytelen előadás megtartásakor kife
jeztem, hogy a börtönügyi reform kérdése rövid idő alatt ismét sző
nyegre kerül, nem volt csalóka. Az egyesület néhány igen kiváló tagjának 
kezdeményezésére, az egylet választmányának hathatós támogatásával és 
hatása alatt annak az alább többször említendő, nagyfontosságú és 
maradandó érdemű jelentésnek, melyet a főügyészek, a főfelügyeletük 
alatt álló fogházak állapotáról az igazságügymiuiszteriumhoz intéztek, — 
szóval mind olyan körülmények folytán, a melyekben e szerény felolvasás
nak semmi része nincs, — még az 1888. év elején megalakult a magyar 
jogászegylet börtönügyi bizottsága, mely már amaz idő alatt is, mely 
ez igénytelen előadás megtartásától annak sajtó alá rendezéséig eltelt, 
jelentékeny eredményeket tud felmutatni.

200



э

A jelenlegi viszonyok vázolásában tehát csak a legfőbb 
hiányok feltüntetésére fogok szorítkozni és erre is csak azért 
terjeszkedem ki, mert ez elkerülhetetlenül szükséges arra, hogy 
betölthessem tulajdonképeni feladatomat: elmondhassam igény
telen egyéni nézeteimet arról, hogy a létező állapotoknak, — úgy 
vélem, mindenki által egyformán szükségesnek tartott, — re
formja mily irányokban volna eszközlendő.

A másik, a mit kikeli jelentenem, az, hogy iparkodni fogok 
objectiv maradni, és sem dicsérni, sem recriminatiókkal előállani 
nem szándékom.

Annyival kevésbé akarom ezt tenni, mert valóban nehezen 
tudnám megmondani, hogy mi az oka annak a teljes elhanyago
lásnak, melyben a börtönügy kérdése nálunk újabban részesül?

Kedvezőtlen pénzügyi helyzetünk-e, melynek hangoztatásá
val minden idevonatkozó reformjavaslatot, minden javításra 
törekvő kezdeményezést elnyomni szoktak? Vagy szakembe
reinknek más, szintén fontos kérdésekkel: az anyagi büntető 
törvénykönyv megalkotásával, a megalkotottnak feldolgozásával 
és a büntető eljárás codificálásával való elfoglaltsága? Vagy 
végre az a szinte páratlan közöny, melylyél hazánkban a mű
velt, laicus közönség börtönügyünk reformjának kérdése iránt 
viseltetik ?

Részemről, — habár nem tagadom, hogy mind a három 
körülménynek nagy befolyása volt a börtönügyi kérdéseknek 
hazánkban való nagy elhanyagolására: erre a legutóbbira és 
ezzel kapcsolatban a nálunk, — fájdalom, ■— még mindig jelen
tékeny tért foglaló reactionarius irányra merem róni a felelős
ség súlyát az e téren valóban sajnos állapotokért.

De természetes, hogy akkor, midőn hazánkban igen sokak
tól még mindig a raboknak túlságos elkényeztetéséről hallunk 
panaszkodni; midőn nálunk igen sok, és pedig komoly számba 
menő, művelt ember is, annyira el van maradva a felvilágoso
dásnak több mint egy század óta folyton előre törő irányától, 
hogy annak öntudatára sem emelkedett, hogy a szabadságvesz
tés büntetés ma már kétségtelenül nemcsak a legfontosabb, de 
az összes többi büntetésnemeket háttérbe is szorító büntetési 
nem; midőn ennek ellenében a hazai közönségnek egy jelenté
keny része még mindig a derest és a kalodát emlegeti azoknak
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az úgynevezett «régi jó időknek» vissza óhajtandó emléke gya
nánt : akkor ettől a közönségtől, ettől a fölfogástól a börtönügy 
és annak haladása iránt nem lehet érdeklődést várni.

Kétségtélenül épen oly csodálatos, mint, sajnálatos jelen
ség ez a 40-es éveknek ama nagy mozgalmaival szemben, me
lyekben épen a börtönügy vagy, mint akkor nevezték: a fogház- 
javításügye tekintetében egy E ötvös J ó zsef , S zalay L ászló , 
S zem ebe  B ebtalan, L ukáts Móricz és annyi más jelesünk lépett 
az irodalmi harczosok közé; midőn még a maradiság miatt 
sokat ócsárolt vármegyék is választmányokat küldtek ki e kér
dés tanulmányozására; midőn a börtönügyi reform az egész 
művelt közvéleményt foglalkoztatta, és törvényhozásunk alsó 
háza az anyagi és alaki büntetőjog mellett a börtönügynek 
önálló helyet biztosított a codificatióban! *

Eszem ágában sincs tagadni azt, hogy ma a börtönügy 
terén sokkal, igen sokkal előbbre vagyunk, mint a 40-es évek
ben. De épen oly tagadhatatlannak tartom azt, hogy a ha
ladásnak ez ideig elért fokán megállani, illetőleg csak abban a 
a lassú arányban haladni, a mint eddig tettük, nem más: mint 
büntető igazságszolgáltatásunk gyakorlati eredményeinek veszé
lyeztetése.

Mert — s ezt hazai közönségünk egy részének előbb érintett, 
illiberalis felfogásával szemben nem lehet eléggé hangsúlyoz
nom — a börtönügy kérdése nem humanitárius, hanem 
igazságszolgáltatási és büntetőpolitikai kérdés.

Azok, kik a modern fegyházakban és börtönökben a fe- 
gyenczek és rabok elkényeztetésére rendelt intézeteket látnak,— 
valószínűleg azért, mert egyetlen egyet sem néztek meg belül
ről, — azok feledik, hogy még 110 év előtt, a mikor Angliában 
J ohn H oward «State of Prisons»-jával és utána Európa minden

* Ezzel szemben korunkban, egész a legutóbbi időig, azt kellett 
tapasztalnunk, hogy nehány kiváló szakemberünk állandóan és táradba 
tatlanúl foglalkozott ugyan egyes börtönügyi kérdésekkel, de börtönügyi 
viszonyaink jelen állapotát, annak egészében, egyik hazai szakember 
sem, hanem csak a monarchia másik államának kitűnő szakférfia: 
dr. Mayer Salamon kormánytanácsos, bécsi egyetemi tanár tette tanul
mány tárgyává, a kinek börtönügyünk reformjának szőnyegre hozatala 
körül valóban elévülhetlen érdemei vannak.
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müveit államában egy-egy lelkes szakember, különböző munkáik
kal, ráutaltak a börtönök borzasztó állapotára, még akkor sem 
egyedül a részvét és sajnálkozás sugalmazták korszakalkotó 
müveiket. Ellenkezőleg éles szemük már akkor felismerte, hogy 
и  börtönöknek rendezetlen állapotában a közbiztonságra, magára 
a társadalomra és az államra óriási veszélyek rejlenek, mert a 
szabadságvesztés büntetés, ha nem kellően hajtatik végre, alig 
más, mint a gonosztevők iskolája.

En sem emberiességi szempontból tartom elkerülhetlennek 
börtönügyi viszonyaink mielőbbi reformját, hanem szükséges
nek tartom ezt azért, mert a jelenlegi állapotok mellett, nem 
mondom mindenütt, hanem a legtöbb helyütt, a szabadságvesz
tés büntetésnek egész hatása van veszélyeztetve.

Teljesen igazat adok LivraGSTONE-nak, midőn azt mondja, 
hogy a szabadságvesztés büntetések végrehajtására rendelt inté- 
-zeteknek szerkezetétől és igazgatásától függ az egész büntető 
rendszer sikere.

Természetesen ez a büntető rendszer csak akkor próbál
ható ki, csak akkor bizonyulhat jónak, vagy rossznak, ha követ
kezetesen, a maga egészében végrehaj tátik.

A büntető törvényünkben elfogadott büntetési rendszernek 
végrehajtása pedig jelenleg puszta illusio. E rendszer, — a mint 
az alábbiakban, azt hiszem —  fájdalom — ki fogom mutatni, 
csak a papíron van meg.

A valóságban csak a büntető törvénykönyvnek 52. §-a 
érvényesül, mely szerint: «a szabadságvesztés büntetések addig, 
míg azok végrehajtására a jelen fejezet határozatainak meg
felelő intézetek nem szerveztetnek, a fennálló szabályok szerint 
foganatosítandók».

Ez a rendelkezés kétségtelenül nem érthető és nem is ma
gyarázható máskép, mint akként; hogy a kedvezőbb idők beáll
táig a szabadságvesztés büntetés mindenütt úgy foganatosí
tandó, a mint azt a helyi .viszonyok megengedik.

És a dolog a valóságban tényleg így is alakul.
A bűntettekről és vétségekről szóló büntető törvénykönyv 

20. §-a (helyesen-e, vagy helytelenül, annak vizsgálata most 
nem tartozik feladatomhoz , mert hisz nem büntetési rend
szerünknek, hanem börtönügyi viszonyainknak reformjáról
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szólok), felállítja a szabadságvesztés büntetésnek négyféle
nemét.

Ezek közöl az egyik: az államfogház, — custodia honesta 
gyanánt szolgáló és különben is csak kevés büntetendő cselek
ményre szabott különleges büntetési nem, — a valóságban is a 
törvény rendeletéinek megfelelöleg hajtatik végre.*

De köztudomásszerűleg ez a büntetési nem a gyakorlatban 
az eseteknek elenyésző csekély számában, a többi büntetési 
nemekhez arányítva teljesen eltörpülő kis százalékban fordul 
csak elő. Azt tehát további fejtegetéseimnél bátran figyelmen 
kívül hagyhatom.

A  szabadságvesztés büntetésnek törvényeinkben felállított 
másik három neme: a fegyház, börtön és fogház,** melyek foko-

* Hazánkban jelenleg tudvalevőleg két állam fogház van, az: 
egyik Váczon, a másik Naszódon (Erdélyben). Az előbbi a váczi fegyház 
igazgatójának vezetése alatt áll, de természetesen a fegyháztól elkülö
nített helyiségben (jelenleg a fegyliázzal szemben fekvő és magán tulajdont 
képező bérházban) van elhelyezve; az utóbbit a naszódi kir. járásbiró 
igazgatja. Mindkét intézet az igazságügyminiszterium főfelügyeletének 
van közvetlenül alá rendelve. Ez államfogházak befogadási képessége 
teljesen megfelelő és a helyiségek könnyen megengedik az államfog
lyoknak a büntető törvény 35. §-ában elrendelt éjjeli külön elzárását is. 
(Váczon 11 szoba van az intézetben és rendesen csak néhány (2—4) 
letartóztatott. A naszódi államfogházban oly csekély számú fogoly fordul 
meg, hogy ez okból ez intézetnek teljes megszüntetése van tervben. 
L. A magy. kir. igazságügyminiszterium működése 1875—1887. Közzé
teszi a magy. kir. igazságügyminiszterium. Első könyv (Budapest, 1888). 
163 1. — A megszüntetésnek egyik oka abban is rejlik, hogy «Naszód 
földrajzi fekvésénél és egyéb viszonyainál fogva nem mutatkozik alkal
masnak arra, hogy államfogház székhelye legyen».) Szóval a teendő
intézkedéseket az államfogházak tekintetében abban foglalhatjuk össze, 
hogy a naszódi intézet, m int szükségtelen, megszüntetendő a fennmaradt 
egy államfogház pedig a bérház helyett állami épületben lesz elhelyezendő. 
Szükséges ez már takarékossági szempontból is, mert a jelenleg haszná
latban levő helyiségért aránylag magas bérösszeg fizettetik és ennek 
daczára a helyiség mégsem teljesen megfelelő.

** Hogy büntető törvénykönyvünk minő fontosnak találta a külön
böző büntetésnemek intensiv súlyosságában rejlő fokozatos különbséget,, 
azt világosan mutatja a 93. §. intézkedése, mely szerint «határozott 
ideig tartó fegyház helyett, a rendkívüli enyhítő körülmények fenforgásá- 
nak esetén kivül is, bolton állapítandó meg, ha a bűnös aggkoránáL,
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zatos súlyosságának megkülönböztető ismérveit a büntető tör
vénykönyv és a szabadságvesztés büntetés végrehajtása tárgyá
ban kibocsátott miniszteri rendeletek gondosan írják körül, 
az eseteknek igen jelentékeny számában valójában csak a bírói 
ítéletekben lesz így elkülönítve.

Tényleg nem egyszer fordúl elő az az eset, hogy a fegy- 
házra ítélt egyén, valamely kerületi börtönben, vagy törvény- 
széki fogházban, a rabbal, fogolylyal, sőt vizsgálati fogolylyal 
van együvé zárva, és így a szabadságvesztés büntetés legsúlyosabb 
nemére (talán életfogytiglan) elitéit egyén ugyanolyan elbánás
ban részesül, mint az, a kit még csak gyanúja terhel valamely 
büntetendő cselekménynek!

Az meg épen az esetek túlnyomó számában jön elő, hogy 
a vétség miatt fogházra és a kihágásért elzárásra ítélt egyén 
(tehát két, alapjában különböző büntetendő cselekményért, 
különböző két törvény alapján, kétféle, lényegileg különböző 
büntetési nemre ítéltek), a járásbirósági fogházban, ugyanab
ban a zárkában és teljesen egyenlő bánásmód mellett töltik ki a 
büntetést!

És ennél a szembeszökő visszásságnál nem kisebb baj az 
sem, hogy büntetési intézeteink jelenlegi állapota mellett, a leg
súlyosabb büntetési nemtől kezdve, lefelé a puszta elzárásig, szó

vagy testi gyengeségénél fogva a fegyházbüntetés egyáltalában (hozzá
tehetjük : viszonyítva a börtönhöz is) túlságosan súlyosnak mutatkoznék. 
Ez esetben azonban a börtönbüntetésnek tartam a: a határozott ideig 
tartó fegyházbüntetés legmagasabb mértékéig emelhető». Minő satyra, 
hogy a törvényhozás szemei előtt lebegett enyhítés nemcsak hogy az. 
esetek egy jelentékeny részében frappánsan meghiusíttatik, (mert a 
fegyház helyett börtönre ítélt egyén valamely kerületi börtönben együvé 
van zárva a fegyházakból kiszorult fegyházra Ítéltekkel és ugyan olyan 
elbánásban részesül, m int ezek), hanem a valóságban mindig kétszeres 
súlyosbításra szolgáltat okot, mert a kerületi börtönökben es törvényszéki 
fogházakban letartóztatottak, — m int az alábbiakban látni fogjuk, — 
általában, de különösen az egészségügyi tekintetek és élelmezés tekin
tetében (melyek az aggkorú, vagy testileg gyenge elítéltre nézve első 
sorban fontosak), határozottan kedvezőtlenebb helyzetben vannak mint a 
fegyházban levők, mert továbbá az elítéltnek (az állítólagos enyhítés 
fejében) büntetése is fölemeltetett. Ezt a legnagyobb fokban sajnálatra- 
méltó visszásságot tehát csak olykép lehet jelenleg elkerülni, ha a 
bíróságok — habár törvényellenesen — sohasem alkalmazzák a 93. "J-t.
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sem lehet a törvényben elfogadott büntetési rendszer gyakorlati 
végrehajtásáról.

Jelenlegi építkezési viszonyaink feltárásánál az alábbiak
ban, — sajnos, — bő alkalmam lesz ez állításomat, részletes 
adatokkal, a büntetés végrehajtásának minden fokozata tekin
tetében beigazolhatni.

Itt csak arra az óriási (még ez a jelző is nagyon kevéssé 
jellemző) bajra utalok, mely e körülményből ered és a 
melyre itt, e tisztelt egylet körében, szakférfiak előtt, szükség
telen bővebben rá mutatnom.

Elegendő hangsúlyoznom azt, hogy a szabadságvesztés bün
tetés valamely vezéreszmére visszavezethető rendszer és c rendszer
nek következetes keresztülvitele nélkül ma már nem is érdemli 
meg a büntetés nevét *

Lejárt és bizonyára soha többé nem tér vissza a szabad
ságvesztés büntetés végrehajtására használt ódon várak, a nyir
kos üregek, az ólomkamarák, a földalatti nedves és sötét helyi
ségek barbár kora.

A szabadságvesztés büntetés czélját ma nem képezi többé 
я puszta testi sanyargatás, a letartóztatottak lassú, kínos meg
ölése. A büntetés végrehajtását nem meríti ki többé a közös 
elzárás valamely lehetőleg egészségtelen helyiségben; a sza-

* Igen szépen és találóan mondja erre nézve tudományunk egyik 
legkiválóbb tekintélye, a nagy érdemű és kitűnő müncheni tanár: Hol- 
tzendorff: «a vezérlő büntetési elv helyes megállapítása sokkal fonto
sabb a büntetési intézetek igazgatóságára nézve, m int a törvényhozás 
vagy a biró számára. A büntető törvényhozás, könnyen érthető okok
ból, hallgat az elvi jelentőségű előkérdések tekintetében, mert nem fel
adata elméleteket formulázni. Ép így nem kell a bírónak se nyilatkozni 
arról, hogy a büntetési nem, vagy a büntetési mérték megállapításánál 
abstract tantételt akar-e követni. A mi azonban a biró és törvényhozás 
számára csak abstract probléma, az a büntetési intézet igazgatóságára 
nézve konkrét feladat. Működésének teljesen másképen kell alakulnia 
a szerint, a m int egyik vagy másik rendszer alapján áll. És ha nem 
tudja: miért kell büntetni: akkor a büntetés végrehajtása teljesen a 
levegőben lebeg». Dr. Franz v. Holtzendorff und dr. Eugen v. Jagemann: 
«Handbuch des Gefängnisswesens». I. Bd. (Hamburg, 1888) I II . Buch: 
«Die rechtlichen Principien des Strafvollzugs» von H oltzendobff 383— 
384. 1.
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badeágvesztés büntetés ma több, magasabb, nemesebb valami, 
mint a szabadságnak puszta elvonása, minden okszerű kezelés, 
minden szakavatott bánásmód nélkül.

S az állam, a törvényhozás bizonyára nem álhumanitárius 
tekintetekből szakított a régi (rendszernek nem is nevezhető) 
végrehajtási módozattal, hanem felhagyott ezzel a saját és a tár
sadalomnak szembetűnő érdekében, elkerülhettem szükségből.

Szakított évszázadoknak sötét hagyományaival azért, mert 
fölismerte, hogy a büntetési intézet nevét meg nem érdemlő 
régi börtönök szerencsétlen lakóit a közös elzárásban, minden 
javítási, megtérítési kisérlet nélkül eltöltött, kényelmes henyé
lés, elrettentés helyett, valóban megrögzött gonosztevőkké ké
pezi ki és ezzel visszacsábítja a bűn útjára; felismerte, hogy a 
büntetés végrehajtásának régi módja mellett az elitélteket, ha 
azok ismét visszakerülnek a börtönbe, a szenyny, a tiszta levegő 
és a tápláló élelem hiánya valamikor elpusztította ugyan, de 
addig, valahányszor az elkövetett újabb büntetendő cselek
ményért rájuk szabott büntetés kiállása után kiszabadultak a 
börtönből, mint megrögzött, szokásszerü gonosztevők örökös 
rémületben tartották az egész társadalmat.

S ezért nem bírom én megérteni, hogy a modern büntetési 
rendszereknek folytonos ócsárlói, az elitéltek dédelgetéséről 
panaszkodók nem látják át, vagy inkább nem akarják átlátni 
azt, hogy a kikényszerített tisztaság, a szoros rendhez és folytonos 
munkára szorítás, a letartóztatott ténykedésének, időtöltésének 
éjjel-nappal szigorú ellenőrzése, az erkölcstelen és elvadító tár
salgások és érintkezések gondos megakadályozása ezerszerte elret- 
tentőbb, félelmesebb büntetés a gonosztevők állandó osztályára 
nézve a régi állapotoknál és hogy a jelenlegi rendszer, az 
elitéltek munkaerejének kihasználása által, egyúttal összehason- 
líthatlanúl előnyösebb az államra is.

De a főkülönbség a két korszak közt mégis az, hogy a 
modern büntetési rendszer az elitéltet nemcsak bünteti, hanem 
egyszersmind nevelni, erkölcsileg javítani törekszik, ellenben a 
régi végrehajtási módozat erkölcsileg csak ártott, csak rontott.

És a reactionárius irány a modern büntetési rendszer nép- 
szerűtlenítése tekintetében bizonyára el fogja veszteni hatását, 
ha — a műveltség haladásával — a társadalom kebelében álta
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lános öntudatra emelkedik annak ismerete, hogy a modem 
büntetőjog egyáltalában nem hyperbumanus, ideális alapelve
ket tart szem előtt, hanem fő kelléke: akként szervezni a fő- 
büntetési nem et: a szabadságvesztés büntetést, hogy az egyrészt 
elrettentő rossz gyanánt tekintessék, másrészt képes legyen az elitél
tet erkölcsileg oda nevelni, hogyha bensöleg nem is javul meg, leg
alább megtanulja tiszteletben tartani és ezentúl meg is tartani az: 
állam büntető törvényeit.

Ennek az erkölcsi nevelésnek fő eszköze a munka és az 
elitélttel való okszerű elbánás: annak erkölcsi, lelki tanítása; 
nélkülözhetlen előfeltétele pedig valamely egyöntetű alapra 
fektetett büntetési rendszer végrehajtása.

A börtönügy mai fejlődési fokán nem birjuk ugyan még 
kifogástalanul meghatározni a büntetési rendszer minden részle
tét : sőt valószínűleg sohasem fog felállítható lenni absolut, min
den népnél egyformán helyesnek mutatkozó büntetési rendszer, 
de szakemberek előtt ma már kétely tárgyát sem képezheti az, 
hogy a szabadságvesztés büntetésnek rendszertelen végrehajtásá
ból siker egyáltalában nem következhetik be, ellenkezőleg csak 
hátrány: a még erkölcsileg mélyre nem sülyedt elitélteknek teljes 
megromlása, a visszaesők számának folytonos növekedése lesz az 
eredmény.

Nálunk pedig jelenleg a szabadságvesztés büntetés, a kedve
zőtlen építkezési viszonyok következtében, a véletlennek oly óriási 
befolyása mellett, a különböző helyek szerint annyi lényeges elté
réssel és — két nagy büntetési intézetet: a soproni fegyházat 
és a szegedi kerületi börtönt kivéve — a törvény és a börtön 
rendtartások intézkedéseinek, a helyiségek követelte oly mérvű 
figyelmen kívül hagyásával hajtatik végre, hogy nem is lehet szó 
valamely büntetési rendszer következetes keresztülviteléről.

Szakemberek egyet fognak érteni valamennyien abban, hogy 
ez egyértelmű a büntetés hatályosságának legnagyobb mérvű veszé
lyeztetésével, vagy épen megsemmisítésével.

Mint már érintém, e sajnos körülményt a szabadságvesztés 
büntetés végrehajtására rendelt intézetek elégtelensége és hiányos 
építkezési módja idézi elő.
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B üntetési in tézeteink  ép ítkezési v iszon yai.1

A fegyházbüntetés végrehajtására hazánkban nyolcz fegy- 
ház (és pedig hét férfi fegyenczek és egy női elitéltek letartózta-

I .

1 I. Börtönügyünk történeti fejlődése tekintetében v. ö. a 
budapesti es a marosvásárhélyi kir. főügyészeknek jelentését a főfelügyeletük 
alatt álló fogházak állapotáról 1872—1886. (Budapest, 1887) 8—10. 1. — 
Tóth L őrincz: «Fegyházi tanulmányok. I. Az illavai fegyház». (A társa
dalmi tudományok köréből kiadott akadémiai értekezések közt VIII. köt. 
2. szám, Budapest, 1885). 4— 10. 1. — Dr. L ászló Zsigmond ; «Les insti
tutions pénitentiaires du royaume de Hongrie et leur développement 
dana le siécle XIX». (Jelentés az 1885. év november havában Bómában 
tartott harmadik nemzetközi börtönügyi kongresszusra, — közzétéve 
ennek évkönyvében: «Actes du congrés péniténtiaire international de 
Borne». Tome II. Partie 1-re és külön lenyomatban is. Bóma, 1887), 
3—19. 1. — Az alkotmány visszaállítása óta beállt újabb fejlődésről lásd 
«A m. kir. igazságügyminiszterium működése 1875—-1887. Közzéteszi а 
m. kir. igazságügyminiszterium». Első könyv. (Budapest, 1888.) 150—169. 1. 
A törvényszéki és járásbirósági fogházaknak a 70-es évek közepéu m utat
kozó állapotát igen behatóan és szakavatottan ismerteti dr, Székely 
F erencz budapesti kir. főügyészi helyettesnek nagy feltűnést keltett, 
kitűnő értekezése: «Börtönügyünk jelen állapota». 1. a «Magyar igaz
ságügy» I. kötet 2. füzetének 101—127. 1. (Budapest, 1874).

II. A jelen állapotokat feltüntető adatokat tartalmazzák: az igaz
ságügyminiszterium működéséről szóló, fennebb idézett dolgozat I. könyv 
152—169. 1. II. könyv (Statisztikai táblázatok 2-ik füzet. Budapest, 18S8.) 
224—273. 1.; továbbá a törvényszéki és járásbirósági fogházak tekinte
tében a fennebb idézett főügyészi jelentés 12—76. 1. és az ahhoz mellé
kelt igen részletes és nagy pontossággal kidolgozott statisztikai tábláza
tok 79—211. 1., végül dr. L ászló Zsigmond tanulmánya: «Le systéme 
pénitentiaire progressif en Hongrie» (külön lenyomat a «Bulletin de la 
commission pép*tentiaire internationale» új folyamának [St.-Petersbourg 
et Neuchatel, 1887.] harmadik füzetéből) 3—37. 1. és dr. F ranz von 
L iszt értekezése: «Geschichte und Stand der Gefängnissreiorm in
Ungarn», a Holtzendorff és Jagemann-féle Handbuch des Gefängniss- 
wesens (Hamburg, 1888.) I. kötetének 157—263. 1. (nehány kisebb té 
vedéssel).

Ezenkívül a részletek tekintetében is nagy becsű adatokat tar-
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tására); a börtönbüntetés végrehajtására a szegedi csillagbörtön 
és az igazságügyminiszterium részéről még 1880-ban kijelölt 
és a «kerületi börtönök« helyét pótló huszonöt törvényszéki 
fogház; 2 a fogház-büntetés kitöltésére negyvenhét törvényszéki 
fogház, valamint háromszáznyolczvan járásbirósági fogház; a 
járásbíróságok hatáskörébe utalt kihágások miatt kiszabott el
zárás büntetés végrehajtására a közigazgatási fogházak szol
gálnak.

E meglehetős bonyolult szervezetet némileg egyszerűsíti 
az a körülmény, hogy a «kerületi börtönök» tulajdonképen 
csak névleg léteznek, a valóságban nem egyebek azok közönséges 
törvényszéki fogházaknál, és ezektől csak abban térnek el, hogy 
az utóbbiak közül rendszerint a nagyobb térfogattal, jobb helyi
ségekkel rendelkezőkből választattak ki, de egyébként köztük

talmaznak azok az ismertetések, a melyeket az illami, lipótvári, nagy- 
enyedi, soproni, szamomjvári e's váczi Jegyházak, valamint a szegedi kerü
leti börtön elén álló igazgató urak, a magyar jogász-egylet börtönügyi 
bizottságának kérelme folytán  lekötelező készséggel és gyorsasággal 
voltak szívesek a bizottsághoz beküldeni, és melyekre az alábbiakban több
ször lesz szerencsém hivatkozni. A jelentésekben foglalt gazdag anyag 
földolgozása természetesen különleges értekezéseknek feladata lesz. I t t  
csak az kötelességem, hogy a bizottság köszönetéhez saját hálám kije
lentését fűzzem a sok oldalú tanulságért, melyet e dolgozatokból merí
tettem. Ki kell még emelnem, hogy a lipótvári fegyházról és a szegedi 
kerületi börtönről szóló évi jelentések a legterjedelmesebb és a legrész
letesebb váczi jelentéssel egyező beosztás szerint készültek, továbbá, 
hogy a nagyenyedi, soproni és szamomjvári fegyházakról külön e czélra 
összeállított jelentések küldettek be a bizottsághoz, végül, hogy az 
illavai fegyház jelen állapotát feltűntető statisztikai táblázatokba a be
küldő igazgató úr szives volt az egyes adatokat, százalék arányokban 
is, a legnagyobb részletességgel feltüntető nagybecsű bejegyzéseket tenni.

2 Ezek a budapesti, pestvidóki, zombori, temesvári, lugosi, nagy
váradi, kassai, eperjesi, sátoralja-ujhelyi, jászberényi, pozsonyi, balassa
gyarmati, komáromi, veszprémi, kaposvári, kolozsvári gyulafehérvári, 
brassói, nagy-becskereki, pancsovai, fehértemplomi, zilahi, szegedi, 
beszterczebányai és fiumei törvényszéki fogházak. A hét utóbbiban a 
börtönbüntetés csak egyelőre hajtható végre és ezekbe más törvényszék 
által elítéltek rendszerint nem szállíthatók be. L. az 1880. évi aug. 9-én 
2106/1. M. E. szám alatt kibocsátott miniszteri rendeletet a büntetések 
végrehajtása tárgyában.
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és ezek közt se az elhelyezés, se a berendezés tekintetében lénye
ges és elvi különbség nincs.

A büntetési intézetek közül a balassa-gy armati kerületi
börtön a magán elzárási rendszer számára épült, nincs is benne 
közös munkaterem. Ezenkívül csak a soproni fegyház (mely 
azonban eredetileg nem büntetési intézetnek készült, hanem 
czukorgyárból, — új toldalék építkezések megtételével, — ala
kíttatott át) van ellátva kellő számú magánzárkával.

A szintén újonnan épült szegedi csillagbörtön már mint
egy négyszer annyi magánzárkára szorulna.

E három intézetet és néhány újabban épült, jobbára kisebb- 
terjedelmű törvényszéki fogházat kivéve, többi büntetési intéze
teink eredetileg más, a jelenlegitől egészen elütő rendeltetésű 
épületekből alakíttattak át.

I ) Lássuk először a fegyházakat és a törvényszéki fog
házakat.

Köztudomású, hogy fegyintézeteink közül hetet, — tehát a 
már^ fennebb említett sopronit kivéve valamennyit, — még a 
fennállott absolut kormány rendezte be erre a czélra.

Az akkori börtönügyi igazgatás jónak látta, — igazi pa
zarló takarékossággal, — régi várakat, zárdákat alakíttatni át 
fegyházakká, első sorban megfeledkezve arról, hogy megfelelő 
új épület felállítása az évek során át szükségessé vált és a jövő
ben is bizonyára szükségessé váló folytonos javításoknál jelen
tékenyen kevesebbe került volna; de másrészt nem gondoskodva 
az átalakítás eszközlésére szakértő építészekről, illetve az építési 
tervek szakszerű felülvizsgálatáról sem.

Innen ered, hogy fegyházainknak a folyton felmerülő szük
séghez képest utólag eszközölt átalakítása már is sokkal nagyobb 
összegre rúg, mint a mennyit teljesen új és kifogástalan bün
tetési intézetek felállítása igénybe vett volna; és ennek daczára 
építési szerkezetük és berendezésük ma is nagy mértékben 
hiányos és meg nem felelő.

A kerületi börtönöknek és törvényszéki fogházaknak csak
nem háromnegyed része8 (67‘57 %-ka) vagy a régi megyei 3

3 Ez arány a következőleg oszlik m eg : a törvényszéki foghá
zak közül államépületben fekszik 24 fogház (32-43°/o), ingyenes épület
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börtönökből lett átalakítva, vagy a megyétől egyszerűen átvé
tetett, vagy pedig bérházban (!), illetőleg ingyenes épületben (!) 
van elhelyezve.

Ha tehát meggondoljuk, hogy a rendesen hosszabb tar
tamú szabadságvesztés büntetési nemek végrehajtására rendelt 
intézetek közül valamennyi fegyházunk más rendeltetésre ké
szült épületből alakíttatott á t ; börtöneink és törvényszéki fog
házaink legnagyobb része pedig eredetileg szintén nem a sza- 
bagságvesztés büntetés végrehajtásának czéljára építtetett: ha 
figyelembe veszsziik, hogy mindez épületek emelésénél sem a bör
tönügyi építészetnek elvei,4 sem a fennálló büntetési rendszer 
egyáltalában nem is jöhettek figyelembe : akkor túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy ezekben a helyiségekben még a legnagyobb 
szakértelemmel, a legodaadóbb igyekezettel és ügybuzgósággal 
se lehet az óhajtott eredményeket elérni és különösen lehetet
len a büntető törvényünkben elfogadott büntetési rendszert 
végrehajtani.

Büntető törvényünk a keletkezési helyéről írnek, végre
hajtási módjáról fokozatosnak (progressiv) nevezett büntetési 
rendszert emelte érvényre.

E rendszer lényégé az,5 hogy az elítélt a büntetési idő

ben 9 (12'16°/o); megyétől átvett épületben 33 (44'60'Vo); bórházban 8 
(10‘81 °/o). L. a budapesti és marosvásárlielyi főügyészek jelentését 25. 1.

4 Az ír rendszer számára a börtönügyi építészetnek nem sikerült 
ugyan még oly mintaintézetet felállítani, m int a minőt a magán elzárási 
rendszer hívei a pentonvillei mintafegyházban felmutathatnak, de két
ségtelen, hogy az előbbi rendszernek is vannak az építésnél okvetlenül 
szem előtt tartandó elvei: így a kellő számú magán zárkák létesítése, 
a kisebb közös munkatermek az osztályozás lehető keresztülvitelére és 
elégséges befogadási képességgel rendelkező közvetítő intézetek. — A bör
tön építészet fejlődésére és alapelveire nézve különben lásd a moabiti 
«Zellengefangniss» kitűnő igazgatójának: Krohne-nek értekezését: «Die 
Gefängnissbaukunst».— A Holtzendoríf és Jagemann-féle Handbuch des 
GefängnissWesens I. kötetének 467—511 1. (Igen érdekes a kötethez mel
lékelt s a börtön építészet fokozatos fejlődését feltüntető 38 tervrajz.)

5 Az ír rendszer tulajdonképeni megteremtője Walter Crofton, az 
ír börtönök igazgatói testületének elnöke. A rendszert a continensen H ol- 
tzendorff F erencz jelenleg müncheni jogtanár tette népszerűvé külön
böző nagyhatású munkáiban. Alapvető munka gyanánt kifejtette e rend
szer elveit «das irische Gefängnissystem» czimű művében (Lipcse, 1859.)
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kezdetén (átlag a büntetési idő első harmad részében) magán 
elzárásban tartatik; ezután nappalra, közös munkatermekben 
elhelyezéssel és dolgoztatással, közös elzárásba helyeztetik, de 
éjjelre ismét elkülönittetik; a büntetési idő kétharmadának 
kitöltése után pedig enyhébb bánásmódot nyújtó közvetítő inté
zetbe helyezhető, ha «szorgalma és jó viselete által a javulásra 
alapos reményt nyújtott»; végre, ha a közvetítő intézetben 
tanúsított magaviseletével a javulás reményét megerősítette, 
büntetése háromnegyed részének kitöltése után feltételes szabad
ságra bocsátható.

A rendszer tehát egy alapeszmére: a progressivitás-ra van 
fektetve, szigorú következetes keresztülvitele csak ez alapelv 
folytonos szemmeltartásával eszközölhető és sikere kétségtelenül 
függővé van téve a következetes keresztülviteltől.

A keresztülvitelt pedig nálunk teljesen kizárja mindenek
előtt a kellő szánni magán zárkák hiánya.

A rendszernek fennebb vázolt lényegéből következőleg 
ugyanis, végrehajtásához szükséges volna annyi magán zárka, 
hogy éjjelre minden fegyencz és rab, továbbá a büntetés kiállása 
végett beszállított fegyencz és rab a büntetési időnek a büntető tör
vény 30. §-ában említett első részében nappal is magán zárkában 
legyen tartható.

Hogy az összebeszélések, erkölcstelen társalgások és érint
kezések meggátlása czéljából elrendelt éjjeli elkülönítés még a 
legsúlyosabb büntetési nemnél: a fegyházbüntetésnél is (kivéve 
a soproni fegyházat) egyáltalában nem vihető keresztül, azt 
szembetűnően bizonyítja, hogy a legutóbb közzétett hivatalos 
adatok szerint összes fegyházainkban csak 967  magán zárka 
áll rendelkezésre, holott a fegyintézetekben tényleg elhelyezett 
összes fegyenczek száma az 1886. év végén 4272 -re ment.6

Részletezve ez állapotot, a rendelkezésre álló magán zár-

— Büntető törvényünk rendszere csak annyiban különbözik az ir rend
szertől, hogy nem ismeri a jegy-rendszert vagyis nem Írja elő, hogy az 
elitéltek átlépése a rendszer egyik fokozatából a másikba bizonyos számú, 
(a jó magaviselettel, szorgalommal stb. kiérdemelt) jegyeknek elnyerésé
től függ.

6 L. az igazságügyminiszterium 12 évi működéséről szóló dolgo
zat II. kötet 2. füzetében 226—233 1. foglalt statisztikai táblázatokat.
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káknak és a fegyházakban elhelyezve volt fegyenczek számának 
arányát a következő összeállítás tünteti fe l: * 7

U vilátros ma-1 A fegybázban 
A fegybáz megjelölése gámzái-kák е1̂ е п га е к °Н

száma

Illává... ....................    31 596
Lipótvár... __ . . .  __ 73 703
Mária Nostra . . .  — . . .  — 416
Munkács... . . .  __   14 508
Nagy-Enyed . . .  . . .  . . .  68 333
Sopron . . .  . . .  . . .  . . .  675 3088
Szamos-TJjvár . . .  . . .  . . .  24 634
Vácz . . .  . . .  . ..  . . .  34 768

Összesen . . .  j  919 j  4272

Ez összeállítás beszél magáért.
Kitűnik belőle, hogy az éjjeli elkülönítés csak a törvénybe» 

van meg; a büntetési idő kezdetén foganatosítandó magán elzá
rás pedig csak akként hajtható végre, hogy az újonnan beszál
lított, úgynevezett «növedék» fegyencz, pl. Lipótvárott 365 nap 
helyett csak 102 napig, tehát a törvényben előírt időnek heve- 
sebb, mint egyharmad részében, Váczott pedig csak 49 napig, 
tehát csak az előírt idő egyheted része alatt tartható magán, 
zárkában.

A büntető törvény 29. §-ának gyakorlati megvalósításához 
tehát kellene még mintegy 2300 magán zárkának; a 30. §-nak

7 Az adatokat szintén az igazságügyminiszterium hivatalos jelen
tésiből vettem és így azok az 1886 végén mutatkozó állapotot tüntetik fel.. 
Ez újabban csak annyiban változhatott, hogy a fegyenczek létszáma 
általában emelkedett. A fegyházigazgató uraktól beérkezett jelentésekből 
közölhetem, hogy a magán zárkák száma (néhány apróbb és a magán, 
zárkák számát még négygyei csökkentő változtatástól eltekintve) ugyanaz. 
Kitűnik továbbá a jelentésekből, hogy az elkülönítésre tényleg használ
ható magán zárkák száma még jelentékenyen kisebb. Váczon hét magán 
zárka csak egy másik zárkának előszobája, legtöbbet fűteni se lehet.. 
Illaván tulajdonkép csak 22  zárka használható.

8 Sopronban csak az 1886 év november havában nyittatott meg a 
fegyház. Jelenleg az ott elhelyezett fegyenczek létszáma meghaladja a, 
700-at.
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életbeléptetéséhez pedig, pl. Lipótvárott és Nagy-Enyeden mint
egy 90—90, Váczott 180, Illaván és Szamos-Ujvárott körülbelül 
200—200 magánzáfkának építése.

Ezek létesítéséig elmarad a magán elzárásnak a büntetés 
kezdetén a megtérést, magábaszállást olyannyira előmozdító 
hatása és különösen az éjjeli közös együttlét gyakorolhatja 
megrontó hatását.

Készséggel ismerem el, hogy börtönügyi igazgatásunk e 
tekintetben is lehetőleg iparkodott a létező bajokat orvosolni és 
a 70-es évek eleje, sőt 1880 óta is a magán zárkák száma jelen
tékenyen szaporíttatott; 9 de nagy bajnak tartom, hogy a 
magán zárkák számának szaporodása tekintetében a javulás a 
különböző f'egyházakban nem egyenlékeny, nem aránylagos.

Sopronban most (kivéve az éjjeli külön elzárást) teljesen 
a törvény követelményeinek megfelelően hajtható végre a sza
badságvesztés büntetés; más két fegyházban: Lipótvárott és 
Nagy-Enyeden szintén némi javulás állott be, de már a többi * 

öt fegyházban, tehát a büntetési intézetek többségében, a hiányok 
ma is ugyanazok, az állapot épen olyan tarthatatlan, mint 
1872-ben volt.

Pedig puszta véletlen határoz a felett, hogy a fegyencz me
lyik fegyházba jusson.

Ha aztán nem Sopronba került, ismét a legváltozóbb vélet
len (későbbi beszállítások aránya és mértéke) dönt a felett, hogy 
egy hónapig, egy negyed évig, vagy egy fél évig legyen-e magán 
elzárásban; ép úgy, mint véletlen határozza meg azt is, hogy 
aztán negyed-ötöd magával, vagy húsz-harmincz társával záras
sák együvé és hogy kerül-e valamikor, annak idején, közvetítő
intézetbe, vagy pedig (hely hiányában) nem.

Szóval, — mint már fennebb érintettük, — a véletlen oly 
kiszámíthatlan befolyásával kell itt megküzdeni, hogy a bünte
tés czélirányos, következetes végrehajtásáról egyáltalában nem 
lehet szó.

9 1872-ben 3000 fegyenczre csak 72 magán zárka jutott, 1880-ban 
a fegyenczek létszáma 3803-at te tt ki, a magán zárkák száma 110 volt, 
1884-ben a fegyenczek létszáma az év végével 3861-re, a magán zárkáké 
281-re emelkedett.
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Ennélfogva e tekintetben a reform mellőzhetlen feladatá
nak azt tartom, hogy minden fegyháznál, (a mennyiben csak a 
területi viszonj’ok egyáltalában megengedik) a magán zárkák 
számának aránylagos szaporításával és általában a fegyházi 
helyiségek hiányának lehetőleg egyenlékeny orvoslásával ( a 
nagy munkatermek felosztásával) csak némileg is tűrhető állapo
tok teremtessenek.

A jelenlegi helyzet mellett a legtöbb fegyházban az igaz
gató, — legyen bár kiválóan képzett szakember is, — megkö
tött kézzel, arra van utalva, hogy megkísérelje ugyan a bünte
tés törvényszerű végrehajtását, de már előre teljes tudatában 
annak, hogy ezt a kísérletet lépten-nyomon megszakítja az 
előre nem látható, szeszélyes véletlen. —

De a kellő számú magán zárkák hiánya nem egyedüli baja 
fegyházainknak.

Szakférfiak előtt általánosan ismeretes, hogy az osztrák 
absolut kormány — szerencsétlen, de különben akkor még 
egész Európában általános avatatlansággal — óriási nagy kö
zös munkatermeket és hálótermeket építtetett. Igen sok fegyhá- 
zunkban 40—50—60 fegyencz van egy teremben elzárva.

Ez által egyrészt valósággal életveszélynek, — esetleg za
vargáskor , a biztos halálnak, — van kitéve az a fegyör, a ki 
ennyi ember közt, egyedül kénytelen őrködni és a rendet fenn
tartani.

De másrészt az ellenőrzés megnehezítésével könnyű lesz a 
társalgás, összebeszélés, növekedni fog a közös elzárás rontó ha
tása és egyúttal bajosan keresztülvihetővé, sokszor lehetetlenné 
tétetik a fegyenczek megfelelő osztályozása és ezzel együtt az ír 
rendszer második fokozatának kellő végrehajthatása.15 10

10 Igen találóan ecseteli e hiányok fontosságát Tóth L ő k in c z  :

• Hogy az összezárás kénytelensóge és az egyes elkülönzött éjjeli alvó 
helyek lehetetlensége сзак hátránynyal bírhat a fegyenczeknek magukba 
szállás által feltételezett javulására és az erkölcsi és érdemosztályozás 
végrehajtásában is jelentékeny és sajnos akadályt képez, azt minden 
psycholog érteni fogja. A legszigorúbb felügyelet sem gátolhatja, hogy á 
fegyenczek el ne szökjenek, ne érintkezzenek, egymást ne rontsák». 
Az illavai fegyház czímfi ért. 23. 1.
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A harmadik fokozat: a közvetítő-intézetbe helyezés, szin
tén csak kivételesen hajtható végre.

Tudvalevőleg jelenleg csak két közvetítő-intézetünk van: 
az egyik (1884 óta) Kis-Hartán 72 egyén számára, a másik 
(1885 óta) Yáczon, a fegyház mellett, 70 egyén számára.11

Az ír rendszernek ama szép gondolata tehát, hogy a 
fegyencz, e közép fokozattal, lassankint készítendő elő a szabad 
életbejutásra : nálunk, hely hiányában, csak a fegyenczek igen 
csekély részénél bírt eddig megvalósulni.

Az eddigiekben — fájdalom — azt hiszem sikerült kimu
tatnom azt, hogy büntetési rendszerünk a fegyház büntetés tekin
tetében, fegyházainkban, jelenleg, a helyiségek hiányossága 
miatt, nem nyerhet megvalósulást.

A fennebbieket, — csakhogy még nagyobb fokban, — kell 
ismételnem a börtön büntetés tekintetében is.

Egyetlen valódi kerületi börtönünk: a szegedi újonnan 
épült ugyan, de csak 71 magán zárkával, holott a benne letar
tóztatott rabok évi átlagszáma 1887-ben 488 volt; tehát az 
éjjeli teljes elkülönítésről szó sem lehet, az ugyanez évben 
beszállított 296 növedékrab mindegyikére pedig (a szabályszerű 
284 nap helyett) csak 87 magán zárkanap esett és így a zárkák 
jelenlegi létszámának megnégyszerezésére volna szükség.

A kerületi börtönök helyét pótló törvényszéki fogházak te
kintetében pedig elég kiemelnünk, hogy 24 törvényszéki fogház
ban (tehát az összes fogházak 35,82°/o-ában)11 12 egyáltalában nincs 
magán zárka, továbbá, hogy e büntetési intézetek összes magán 
zárkáinak száma 838, holott az ott letartóztatottak átlagos napi 
létszáma 1886-ban 9363-at tett ki,13 végül, hogy az ír rend

11 Ez intézetek leírását lásd az igazságügy minisztérium működésé
ről szóló jelentés I. könyvének 103—165. 1. és dr. László Zsigmond : «le 
systéme pénitentiaire progressiv» czímű ért. 23—24. 1. — Jelenleg van 
munkában a lipótvári fegyház mellett 48 ember számára egy harmadik 
közvetítő-intézet felállítása. A folyamatban levő építkezések fegyencz 
munkaerővel végeztetvén, igen csekély összegbe fognak kerülni.

12 A budapesti és marosvásárhelyi főügyészek jelentései 31. 1.
13 Ugyanez 35. és У5. 1. «A magán zárkák tekintetében különösen 

kedvezőtlen az arány a marosvásárhelyi főügyészség területén, hol a 
magán zárkák száma az összes 13 ügyészségi fogházban nem több, mint
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szernek a börtön büntetés tekintetében végrehajthatását már az 
is lehetetlenné teszi, hogy rabok számára ez ideig egyáltalában 
nincs közvetítő-intézetünk.

A hanyatlás tehát fokozatos.
Míg a fegyházak közöl egy megfelel a törvény követelmé

nyeinek és a többiek közöl is egy-kettőben lehet a büntetési 
rendszer czélirányos végrehajtására legalább kísérleteket tenni; 
a börtön büntetésnél már e kísérlet lehetőségét is kizárják a 
jelenlegi szomorú viszonyok. (Hisz 24 törvényszéki fogházban 
magán zárka sincs! Hisz nincs közvetítő-intézetünk!) És daczára 
az 1872 óta foganatosított új építkezéseknek melyek a főügyész
ségeknek szakértelméről és ügybuzgóságáról egyaránt tanúskod
nak, e fogházak helyzete — főleg Erdélyben — ma is olyan, 
hogy a reformintézkedéseket e téren kell kétségtelenül legsürgő
sebbeknek nyilvánítanunk. —

De ezzel még mindig nem értünk a hiányok végére.
Míg a czélszerűtlen építkezési mód, az épületek meg nem 

felelő volta csak a büntetési rendszer következetes keresztülvi
telét zárja ki, a bíróságok jogerős Ítéleteinek végrehajtását, a kü
lönböző büntetési nemek elkülönítését teszi lehetetlenné, és egyúttal 
a szabadságvesztés büntetést valóban testi büntetéssé változtatja át 
börtönügyi viszonyainknak másik, még nagyobb és még nehe
zebben orvosolható, idült betegsége: a büntetési intézetek helyi
ségeinek elégtelen, szűk volta és fogházainknak egészségtelen szer
kezete.

Az előbbi hiányok következménye a valóban megdöbbentő 
túlzsúfoltság.

Hosszas fejtegetés helyett egyszerűen közöljük a hivatalos

34  ёя e csekély szám is csak 8 fogház közt oszlik meg, míg 5-ben egy 
sincs». (Jelentés 35. 1.). A magán zárkák számából különben le kellene 
számítani a pensylvaniai rendszer szerint épült balassagyarmati törvény- 
széki fogház 168 magán zárkáját és így tulajdonkép csak 665 magán zárka 
oszlik meg az összes többi fogházak közt. A balassagyarmati kerületi 
börtönnél pedig az a viszásság van, hogy az ír rendszer második foko
zatát lehetetlen végrehajtani, mert közös fogházszoba egyáltalában nem 
létezik. (Lásd a főügyészi jelentés 98. és 99. 1. foglalt statisztikai táb
lázatot.)
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•adatokat.* 14 * 16 A {egyházainkban e tekintetben 1886 végén mutat
kozó állapotot a következő összeállítás tünteti fel:

A kozos halo- katermekben magánzárkák- 
, , , ,  .. ..... termekben el- (egy fegyenczre ban elhelye-
A fegyház megjelölése helyezhető, egy 'j2  köbmétert | zetteket leszá- 

fore Kl kobme- számiiva) el. mitva tényleg 
I tért számítva : elzárva Yoit

Illává __ __  __ __ 368 I  462 565
r.ipótvár. .  __ ._ __ 566 j  706 636
Mária-Nostra __  . . .  . . .  291 j 185 416
Munkács __ __ .... __ 339 i 385 494
Nagy-Enyed. . . .  r~  . . .  233 I  235 263
Szamos-Ujvár __ __ . . .  534 772 613
Vácz . . .  . . .  . . .  — . . . '  722 j 657 737

Összesen . . .  3053 | 3402 3724

E kimutatásból kitetszőleg fegyházainkban az 1886. év 
végén az éjjeli közös elzárásnál több mint 600 egyénnel, a nap
pali munkáltatásnál 300 egyénnel több volt, mint a mennyit az 
illető intézetnek, az igazságügyminiszterium hivatalos jelenté
sében kitüntetett befogadási képessége megengedett volna.

Pedig a jelentésben alapul vett befogadási képesség — (leg
alább is a munkatermek tekintetében) — koránt sem tekint
hető olyannak, mely az egészségügyi követelményeknek eleget 
tenne.

A physiologia és az orvostudomány kísérletei megállapítot
ták, hogy az egészség állandó fentartására bizonyos mennyiségű 
tiszta levegő, illetőleg ennek elnyerhetése czéljából bizonyos 
nagyságú légür szükséges,15 16 és a mennyiben a rendelkezésre

14 L. Igazságügyminiszterium működése II. könyv 2. füzet 224—227.
■és 233. 1. Az összeállításból a soproni fegyházat azért hagytuk ki, mert 
.az a túlzsufolás jelenségeit csak kevéssé mutatja fel.

16 A főügyészségek egy-egy főre szükségesnek mutatkozó légürtar- 
tartalom gyanánt 19 köbmétert vesznek alapul. (Főügyészi jelentés 28.1.) 
E kérdésekkel egyébként jelenleg nem kell bővebben foglalkoznom, mert 
.azok egy a közeljövőben megjelenő, becses dolgozatban különleges tá r
gyalást fognak nyerni. Egyszerűen utalok tehát Atzél Béla nagyenyedi 
fegyházigazgató úrnak a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának 
1888. évi junius hó 1-én tartott ülésében felolvasott jeles értekezésére: 
•«Fegyházaink betegülési, halálozási és légürtartalmi viszonyai, összehason
lítva a külföldi viszonyokkal», melynek harmadik része tartalmazza a
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álló légür a szükségesnél kisebb mennyiségű, az abban huza
mosabb ideig tartózkodás megrontja a szervezetet, különösen 
légzési betegségeket, de egyúttal mindenféle járványokra és be
tegségekre dispositi ót idéz elő.

Ha meggondoljuk, hogy fegyházainkban nem mindenütt 
van a megfelelő mesterséges szellöztethetésről kellően gondos
kodva, az ablakok kinyitása pedig folytonos meghűlésnek teszi 
ki a fegyenczeket; továbbá, ha figyelembe veszszük, hogy a 
közös munkatermekben a fegyenczek egy része port előidéző 
és egyéb levegőrontó foglalkozást kénytelen űzni: úgy a mi
niszteri jelentésben alapul vett 12 köbmétert határozottan kevésnek 
kell tekintenünk és (nem is említve az egészségügyi szakértők 
által rendesen követelt 20—22 köbméter levegőt) lagalább 
is 16 köbméternyi légürt kell minden egyes fegyenezre a nappali 
közös elzárásnál is szükségesnek tartanunk. Természetesen ezt a 
követelményt véve alapul, a fegyházainkban mutatkozó túlzsú
foltság még nagyobbnak fog feltűnni.

Ezt mutatják a tényleges viszonyok is.
Nem egy fegyházunkban (péld. Illaván) kénytelen az igaz

gatóság a fegyenczek egy részét a folyóson dolgoztatni; a 
miniszteri hivatalos jelentésből látjuk, 16 hogy Munkácson 
három hálóterem (314 négyszögméter területtel) egyúttal szabó
műhelynek is használtatik ; a váczi fegyházról szóló igazgatói 
évi jelentésből olvasom, hogy e fegyintézetben az 1887. évben 
a szabó és kötő szövőipart űző fegyenczek (nem kevesebb

most tárgyalt kérdésre vonatkozó fejtegetéseket. Atzél (ágy a közös 
munkatermekben, mint a hálótermekben egy-egy főre 20 köbméternyi 
légürt számítva), arra az eredményre jut, hogy az összes fegyházak 
hálótermeiben 1113 egyénnel, vagyis 45-95%-kal; a munkatermekben 
pedig 462 egyénnel, vagyis 23'63%-kal vau több fegyencz elzárva, mint 
a mennyinek elhelyezését e helyiségek befogadási képessége megen
gedné. Különösen a hálótermek tekintetében rendkívül kedvezőtlen 
helyzetben van Шага, hol 280 fegyenczczel (95 247°), Mária-Nostra, 
hol 190 fegyencznővel (85-20%) és Munkács, hol 297 fegyenczczel 
(76-39 °/o) van több elhelyezve a befogadási képesség által megengedett 
létszámnál. A munkatermek tekintetében pedig nagyon kedvezőtlen 
Mária-Nostra (több 175 elitélttel — 157-66%), Illává (97 fegyencz
czel =  35'02% több) és -Vácz (99 elitélttel — 25-13% több) helyzete.

16 Az igazságügyminiszterium működése II. köt. 2. füzet 225 1.
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mint kétszázharmincznégyen) kénytelenek voltak, munkatermek 
hiányában, lakszobáikban dolgozni.

Azt hiszem ezek a esak példaképen felhozottak elég vilá
gosan beszélő adatok.

Nem akarok arra mutatni, mennyiben hátrányos ez az 
állapot a fegyenczek egészségére; mennyire homlokegyenest 
ellenkezik a házi renddel; mily jelentékenyen növeli a közös 
elzárás rontó befolyását; csak azt akarom hangsúlyozni: meny
nyire nehezíti ez meg az ellenőrzést és mennyire veszélyes nem
csak a fegyházi hivatalnokoknak és az őrszemélyzetnek, hanem 
az egész társadalomnak biztonságára.

A zsúfolt, nagy közös munkatermekben és hálótermekben 
egy-egy fegyőrnek még a legmegfeszítettebb figyelem mellett is 
teljes lehetetlenség megakadályozni a fegyenczek érintkezését, 
összesúgását, összebeszélését.

Ha pedig zavargás üt ki, ha egynéhány vakmerő merénylő, 
néhány életfogytig tartó fegyházra ítélt, megrögzött gonosztevő 
összebeszél és lázadást kezdeményez (a tapasztalás bizonyítja, 
hogy ez minden fegyházban még a látszólag legjobb viseletű, 
de tulajdonképen csak képmutató fegyenczek részéről is lehet
séges), akkor nemcsak koczkára van téve a hivatalnoki és őrsze
mélyzet élete, hanem nagyon közel fekszik a siker lehetősége és 
az ország egy nagy része ki van téve annak az irtózatos veszély
nek, hogy a fegyházból kiszabadult megrögzött gonosztevők egy 
egész csoportja tartson mindenkit, hónapokon át, lázas rette
gésben.

Az őrszemélyzetnek aránylag csekély létszáma mellett; a 
magán zárkák teljes hiányában; kizárásával annak a lehető
ségnek, hogy a legveszélyesebbnek mutatkozó fegyenczek elkü
lönítéssel tétessenek ártalmatlanokká, ez a veszély korántsem 
valamely felizgatott képzelőtehetségnek agyréme.

A ki látta már azokat a túltömött munkatermeket, a me
lyekben egyben-egyben, egy-egy őr felügyelete alatt, 40, 50, 60 
fegyencz dolgozik együtt, valósággal felfegyverkezve a legveszé
lyesebb műszerekkel és szerszámokkal, (ezek elvonása az iparűzést 
tenné teljesen lehetetlenné); a ki látta, hogy a merénylet elköve
tése, a zavargás kiütése esetén a hivatalnokoknak és az őrsze
mélyzetnek lehetetlenné teszik a menekülést a munkatermekké
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átalakított hosszú folyosók: az, saját tapasztalása alapján, 
komolyan állíthatja, hogy a mai helyzet mellett a hivatalnokok 
és őrszemélyzet testi épsége és élete, sőt a társadalom bizton
sága is valósággal a fegyenczek jóakaratának van oda dobva.

Ez pedig olyan tényező, a mire alapítani még a látszólagos 
javulásnak minden külső jelensége mellett sem lehet.

Ha már igazságszolgáltatási szempontok nálunk mindez 
ideig nem bírtak még e részben figyelembevételhez jutni, leg
alább sa ját biztonságának megkivánása indíthatná a társadal
mat arra, hogy ez állapotok megismerésére törekedjék és átlássa 
annak szükségét, hogy itt segítni kell.

E nagy veszély mellett szinte eltörpülnek azok a további 
viszásságok, melyek fegyházaink építkezési viszonyainak né
mely más hiányából erednek.

Ilyenek az újonnan épült soproni f  egyháznál azok a lakás- 
mizériák, a melyekkel az e fegyintézet mellett alkalmazott hiva
talnokok egy része küzd.

A fegyliáz Sopron városától öVa kilométer távolságra, teliát 
igen messzire fekszik. Ennek daczára — mint a fegyház igaz
gatójának a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságához 
beküldött ismertetéséből látom, — az intézet rendes tiszti sze
mélyzetén (igazgató, ellenőr, orvos, írnokok) kívül csak két lel
késznek és egy tanítónak van a fegyházban egy-égy szobás 
lakása. Az orvos és egy tanító (ez utóbbi naponkint gyalog) 
Sopronból, egy lelkész a közel fekvő Eákos falúból jön ki a 
fegyházba.

«Az őrség állapota, — mondja a jelentés (7. 1.) — igazán 
aggasztó. Az őrparancsnokon és egy gépészen kívül csak öt 
főfegyőrnek van itt lakása; a többi hatvannégy ember pedig 
tizenöt órai szolgálat után, éjnek idején és kora hajnalban 
ismét, egy-egy órát kénytelen gyalogolni. Hát még azok a sze
gény asszonyok, a kik férjeiknek délben, több mint egy órányi 
távolságról, az ételt hozzák mindenféle időben, esőben, hóban, 
viharban! — És milyen lehet az az étel!»

Eddig az ismertetés, a melyhez nem kell magyarázat. Ter
mészetesen ilyen hiányok mellett az igazgató majdnem képte
len munkavezetőket kapni, a mi az iparűzem rendes és jövedel
mező folytatását nehezíti meg. Újabban, nehány újabb őrlakás
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építésének megkezdésével, némileg segítni igyekeznek ugyan e 
bajokon, de ilyen állapotokat jól berendezett, vagy épen erre a 
czélra újonnan épült fegyházban, — azt hiszem, — egy napig 
sem szabadna tűrni.

Lehetőleg gyorsan megszüntetendő anomáliák léteznek 
még mindig a női fegyenczek elhelyezésére szolgáló mária- 
nostrai fegyházban is.

E viszásságok első teljes leleplezését Tóth L őkincz szak
avatott tollának köszönhetjük.17
* Nem mellőzhetjük, hogy találó megjegyzéseiből, — az 

intézet állapotának rövid vázolásával, — egy-kettőt ne idézzünk.
Mária-Nostra sajátságos, amphibialis állapotot tüntet fel.
A fegyházban elhelyezett fegyencznők mindegyikéért az 

állam naponkint 34 krt, tehát aránylag elég magas napibért, 
fizet az intézetet vezető és gondozó apáczáknak: a paulai Szt 
Yinczéről nevezett irgalmas nővéreknek («szürke nénék»), a kik 
ezenfelül a fegyencznők ellátása és a betegek gondozása fejében 
kapják a fegyenczek egész munkakeresményét is.

A felügyeletet egy a börtönügyi igazgatás által kinevezett 
«ügynök» végzi, kinek feladata volna az apáczákkal kötött szer
ződés megtartását is ellenőrizni. E feladatot azonban aligha 
teljesítheti, mert a fegyházon kívül, a faluban lakik, mert 
továbbá, megfelelő hatáskör hiányában, nem gyakorolhat kellő 
erélyt.

Nagyon sajátságos az is, hogy míg a protestáns lelkészt az 
igazságügyminiszter nevezi ki és az állam fizeti, a katholikus 
lelkész, valamint az orvos nem állami hivatalnokok, hanem az 
apáczák által díjaztatnak évi 800—800 írttal (ebből következő
leg természetesen mindenben az apáczák érdekeit képviselik is), 
az állam pedig csak 200 írttal «járul hozzá» az orvos fizetéséhez.

A külső őrszolgálatot teljesít ő fegy örök névleg állami szol
gálatban állanak ugyan, de tényleg a bérlő apáczák által ruház- 
tatnak és fizettetnek.

17 L. A. A rabmunka czímű nagybecsű tanulmányát. Megjelent a 
társadalmi tanulmányok köréből közzétett akadémiai értekezések IX. 
kötetének VI. füzete és a kitűnő szerző /egyházi tanulmányainak máso- 
dika gyanánt (Budapest, 1888.) Az ide vonatkozó rész 61—64 1.
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Az apáczák, — a főnöknőn kívül, — huszonhatan vannak, 
közülök csak 10 magyar, a többiek csak «többé-kevésbbé» tud
nak magyarul, a mi működésűkben bizonyára jelentékeny aka
dályt képez, mert a fegyházban az apáczák végzik az oktatást, 
ők vezetik a munkát és ők gyakorolják az intézeten belül a fel
ügyeletet.

De a legnagyobb mértékben hiányosak az intézetnek építke
zési viszonyai is.

Mint a fennebbi kimutatásból láttuk, nincs a fegyházban 
egyetlen egy világos magári zárka sem; a büntetési idő kezdetéji 
alkalmazandó elkülönítés tehát lehetetlen; továbbá, a hivatalos 
adatokból kitetszőleg,18 az egész fegyházban csak három munka
terem van, a legalább 400-ra menő létszám ennélfogva ezek 
közt oszolván meg, több mint 100—100 íegyencznő jut egy 
munkateremre; végül — last, but not the least! — «egy-egy 
alvóteremben harmincznál is több rabnő hál, majdnem egymást 
érő ágyakban!»

Hogy pedig a fegyház mennyire túl van tömve, arra nézve 
elég felhoznom, hogy az épület a hivatalos jelentés szerint19 is 
csak 317 elitéltet képes befogadni, e helyett azonban a tényle
ges létszám, az 1886. év végén, 416-ra rúgott.

Tóth L őbincz beható ismertetéséből két irányban kell le
vonnom a következtetést.

Először is azt hiszem, okvetlenül szükséges lesz a nem 
büntetési czélra készült régi kolostorépület helyett megfelelő 
hélyiség felállításáról gondoskodni.

Másrészt azonban mielőbb, még az új épület felállítása 
előtt is, szükségesnek tartom megszüntetni az intézetnek mai 
szervezetét, mely talán a középkorban megjárta volna, de ma 
semmi esetre sem fér össze a büntetés végrehajtásának alap
elveivel sem.

Nem akarok fé lreérte tn i!
Legkevésbbó sem szándékom kétségbe vonni a vallásnak,

1HL. az igazságügyminiszterium működéséről szóló jelentést II. könyv 
2-ik füzet 224. 1.

19 Ugyanez, első könyv 159. 1.
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a hitnek szükségességét minden emberi lényre nézve, sőt nyíl
tan kijelentem, hogy magam sem tudnék el lenni ezek nélkül. 
Nem akarom tagadásba vonni a vallásosság emelésének javító, 
erkölcsnemesítö hatását és azt sem, hogy a társadalom legelve- 
temedettebb, erkölcsileg többnyire a legnagyobb mértékben 
siilyedt osztályából vett nőknek javítására vállalkozni oly ma
gasztos feladat, a mely a keresztény szeretet gyengéd apostolai: 
a tiszteletreméltó apáczák számára minden elfogulatlan és hig
gadt ember részéről biztosítja a feltétlen hódolatot.

De minden szakférfi egyet fog érteni abban, hogy a sza
badságvesztés büntetés tartalma ma nem merül ki, sem a sokat 
imádkoztatásban, sem egy néhány kézi munkanem megtaní
tásában.

E helyett a törvényben elfogadott büntetési rendszernek 
végrehajtására van szükség. Erre pedig valamely pusztán vallási 
jellegű szövetkezet tagjai, külön kiképzésük nélkül, semmi 
esetre sem képesek.

Nem kell a dolgot bővebben fejtegetnem, csak azt a kérdést 
kell felvetnem, hogy valósul meg ma a törvényünkben elfoga
dott ír rendszer a női fegyenczeknél ?

Semmiképen sem.
A valóságban a büntetési rendszernek egyik fokozata sem 

hajtatik végre, sem a magán elzárás, sem a szakszerűen, meg
felelő szabályozás alkalmazásával, végrehajtott közös munkálta
tás, sem a közvetítő-intézetbe helyezés.

Büntető törvényünk tehát érvényre emelt egy büntetési 
rendszert, ezzel kijelentette, hogy ezt helyesnek tartja és mégis 
a végrehajtó hatóság az elítéltek egy egész osztályára nézve 
még csak a kísérletet se teszi meg e rendszer keresztül
vitelére.

Ez annyival inkább szembeszökő viszásság, mert néhány 
imának és egyik-másik kézi munkaágnak megtanulásától magá
ban véve bizonyára nem lehet se erkölcsi javulást, se elretten
tést várni.

És teljesen igaza van Tóth LőaiNcznek, midőn kijelenti: 
«a jám bor apáczák, a mit szelíd, emberséges bánással és im ád
sággal véghez vihetnek, tiszteletet érdemlő módon megteszik, 
de kétlem, hogy a hol fegyelem tekintetében nagyobb erélyre és
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szigorra volna szükség, a kívánalmakat kielégítenék és valóban 
gyakori és megdöbbentő számmal fordul elő a visszaesés.20

A megfelelő osztályozás hiányában és laza fegyelem mel
lett még jobban gyakorolhatja rontó befolyását az amúgy is 
óriási mérvben túltengő közös elzárás, a mi e fegyházban két
szeresen veszélyes, egyrészt az intézet túltömöttségénél fogva, 
másrészt azért, mert itt található a legnagyobb változatosság
ban együtt a megrögzött, teljesen elaljasodott gonosztevő asz- 
szony, és a csak pillanatra, talán könnyelműségből, talán sze
rencsétlen, viszonyok közt megtántorodott nő, kit azonban az 
emberi természet gyarlóságánál fogva oly könnyű, végleg a 
bún útjára terelni.

Végül hangsúlyoznom kell azt, hogy a mai szervezet mel
lett az állam érdekeinek képviselete és az ennek czéljából foga
natosított ellenőrzés valóban fictiv.

Mindezek alapján azt kell óhajtandónak jeleznem, hogy 
bontassék fel az apáczákkal kötött szerződés lehetőleg mielőbb 
és bizassék a/egyház kezelése, (felügyelőnők alkalmazásával és 
kellő ellenőrzés mellett szükség esetén egy teljesen kifogásta
lan férfi igazgató vezetése alatt) szakszerüleg kiképzendő nőhiva
talnokokra.

A női fegyházakat egyes külföldi államokban (pl. Ameri
kában) is női tisztviselők vezetik és pedig teljesen kifogástalanul. 
Magyarországon, hol — sajnos — annyira kifejlődött már a mű
velt női proletariátus, bizonyára könnyen fog a börtönügyi igaz-/
gatás erre a feladatra is teljesen megfelelő erőket találni. Es e 
nőhivatalnokok alkalmazásával bizonyára hatályosabb lesz a 
büntetés végrehajtása, mint most. Azonkívül az állami kezelés 
behozatala — a mint a többi büntetési intézetekben — úgy 
bizonyára itt még inkább növelni fogja az állam jövedelmeit és 
az így emelkedett jövedelemből lassankint fedezhetők lesznek a 
szomorú építkezési viszonyok által követelt új kiadások is. — 

Azok után, a miket fennebb fegyházaink túlzsúfoltságáról 
előadtam, azt kellene hinnünk, hogy legalább is az összes fegy- 
házra ítéltek elhelyezve vannak a fegyházakban. A dolog azon
ban egyáltalában nem így áll.

20 Tóth Lőrincz A rabnranka czímű ért. 61—62. 1.
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Az 1886. év végén a kormány hivatalos adatai szerint,21 nem 
kevesebb mint 2222 fegyházra Ítélt egyén volt a törvényszéki 
fogházakban és a kerületi börtönökben elzárva. Ez óta ezek egy 
része, mintegy 400-an, a soproni fegyházban elbelyeztetett 
ugyan, de viszont a fegyházra Ítéltek száma újabban is emel
kedvén, túlzás nélkül állíthatom, hogy még mindig legalább 
1500—2000 fegyházra ítélt várja a fegyházba szállítását vala
mely fogházban.

Keletkezik tehát a fegyházra ítélteknek egy egészen abnor
mis, semmi művelt államban fel nem található nagy csoportja, 
a kiket ez egyletnek egyik legkiválóbb tagja, találó satyrával: 
a «Zuchthausaspiranten« névvel jelölt meg, másrészt pedig, — 
abból a könnyen érthető okból, mert az elkülönítés a foghá
zakban még kevésbbé lehetséges, mint a fegyházakban, — 
alkalmunk van igen sok törvényszéki fogházban találni olyan 
szomorú furcsaságot, hogy az életfogytiglan tartó fegyházbünte
tésre ítélt egyén hónapokig ugyanabban a zárkában van elhe
lyezve, ugyanabban az elbánásban részesül, a melyben a fogoly 
és a vizsgálati fogságban letartóztatott.

És ez nemcsak viszás, hanem szerfelett veszélyes is, egy
részt, mert számos börtön- és fogházhelyiségben a fegyházra 
íléltek börtöngörvélyt és hasonló betegségeket kapnak, melyek 
a fegyházba szállításuk után is képtelenné teszik őket a mun
kára; másrészt, mert aránylag sok fogházunkban nincsenek ele
gendő számú munkatermek, illetőleg nincs behozva a megfelelő 
foglalkoztatás, és így az ide szorult fegyenczek amaz idő alatt, 
melyben a magán elzárásnak kellene rájuk gyakorolni a megté
rést, magábaszállást előmozdító hatását — közös elzárásban 
és munka nélkül, henyélve, töltik az időt! —

Lássuk most már a börtönbüntetés végrehajtására szolgáló 
helyiségeket.

Már fennebb kimutattam, hogy az újonnan épült szegedi 
kerületi börtönben, elegendő számú magán zárkák hiányában, 
a büntetési rendszer megfelően nem hajtható végre.

Annak bebizonyítására, hogy e börtönünk túl van zsúfolva,

21 Az igazságügyminiszterium működéséről szóló jelentés I. könyv 
159 lap.

227



32

elég hivatkoznom arra, hogy az igazgatóság részéről a magyar 
jogászegylet börtönügyi bizottságához beküldött évi jelentésből 
kitetszőleg, e börtönben 377 rab volna elhelyezhető, e helyett 
azonban az 1887. év folyamán 488 volt a letartóztatottaknak 
tényleges átlag száma. A letartóztatottaktól tehát a szükséges 
levegőmennyiségnek több mint egyötöd része cl volt vonva. —

A kerületi börtönök helyét pótló huszonöt törvényszéki 
fogház a hivatalos adatokban nincs elkülönítve a többi fogház
tól, így tehát az összes törvényszéki fogházakat kell szemügyre 
vennünk annak a kérdésnek eldöntésére, hogy ezek a helyisé
gek mennyiben felelnek meg az egészségügy követelményeinek 
és mennyiben vannak jól berendezve?

Az e kérdésre adott felelet is szomorú képet tár elénk.
Először is kétségtelen a túltömöttség. «A 67 törvényszéki 

fogház közül a befogadási képesség csak 10-nél haladja meg 
az átlagos rablétszámot; 5 7 fogházban azonban a létszám sok
kal nagyobb, mint a befogadási képesség. «Ügyészségi foghá
zaink — folytatja a főügyészeknek többször idézett jelentése 
(34. 1.) -— a tudomány által megállapított 19 köbméter légürt 
véve fel egy személyre, összesen 6,696 letartóztattat képesek 
befogadni, minthogy azonban az átlagos rablétszám 9,370 volt, 
2,674-gyel több egyén volt törvényszéki fogházainkban elhe
lyezve, mint a mennyit a befogadási képesség megenged. Pedig 
az átlagszámok a helyzetet részben még kedvezőbbnek tünte
tik fel, mint az idönkint a valóságban volt, a mennyiben a letar
tóztatottak létszáma a téli időszakban az egész évi átlagot messze 
túlhaladja. Буепког tehát a fogházak zsúfoltsága még kiáltóbb, 
mint a milyennek az az évi átlagos rablétszám szerint látszik.»

A viszonyok a főügyészségek buzgalmából, főleg a buda
pesti királyi főügyészség területén, 1872 óta figyelemre méltóan 
javultak ugyan,22 de még ma is eléggé kedvezőtlenek, különö
sen ha nem az átlagszámot, hanem az egyes, concrét adatokat 
veszszük szemügyre.

22 A budapesti és marosvásárhelyi főügyészek jelentése (34—35. 1.) 
szerint a letartóztatottak 1872-ki létszáma 47-16,,/o-kal haladta felül a 
törvényszéki fogházak befogadási képességét, ellenben az 1886-ki lé t
szám már csak 39‘93%-kal.
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Tizennyolcz törvényszéki fogháznak több mint 50%-kal; 
más tizenkettőnek több, mint 100%-kal kevesebb a befogadási 
képessége az átlagos rablétszámnál; vagyis 18 fogházban több 
mint másfélszer annyi, sőt 12-ben több mint kétszer annyi letar
tóztatott van elhelyezve, mint a mennyi számára a fogház 
épült.23

Epen oly kedvezőtlen az az állapot, a mit ez idézetek a 
berendezés és az elhelyezési viszonyok tekintetében feltűntet
nek.24

«A törvényszéki fogházaknak letartóztatási helyiségei 
közöl szászhuszonkilencz, összesen 6,676 köbméter légürrel 
földalatti volt; az összes fogházaknak 5-47 %-a és összes lég- 
ürtartalmuknak 4'98 %-a még mindig ilyen, méltán kifogásol
ható helyiségekre esett.

A 67 törvényszéki fogház közöl részben sötét l é ,  egészen sötét 
két fogházi helyiség (a nagybecskereki és rimaszombati); tizen
négy fogházban csak részben; kettőben (a szegszárdiban és a 
tordaiban) épen nem szellőztethetek a helyiségek; kilencz fog
házban részben, egyben (a beszterczeinél) pedig teljesen nedve
sek ; a biztonság igényeinek nyolcz fogházhelyiség csak részben, 
egy pedig (a kalocsai fogház) épen nem felel meg.»

Tizenkét törvényszéki fogházban nincs kút, ezenkívül 
négy kevés vízzel rendelkezik, 13-ban pedig rossz a víz.

Ezekből az adatokból találó következtetést lehet vonni 
börtönügyi viszonyainknak 1872 előtt létezett állapotára, mely
ből kifolyólag, a főügyészi jelentésben feltüntetett, kétségtelen 
javulás daczára, még mindig ilyen a helyzet, a mely a leg- 
kevésbbé sem felel meg a börtönügyi egészségügy követelmé
nyeinek; az összes törvényszéki fogházakban lehetetlenné teszi

23 Hogy példaképen csak egy-kettőt említsünk: az aradi törvény- 
széki fogházban, mely 71 egyén számára készült, 159 fogoly; a békés
gyulaiban 46 helyett 121; a kaposváriban 105 helyett 263; a miskolczi- 
ban 112 helyett 333; a pozsonyiban 85 helyett 201; a zala-egerszegiben 
97 helyett 225; a zilahiban 21 helyett 63; a dévaiban 51 helyett 118 ; 
a kolozsváriban 106 helyett 248; sőt a kalocsaiban 48 helyett 158 le
tartóztatott van elhelyezve. (Főügyészi jelentés 32—34. 1.).

24 Az ide vonatkozó adatokat a nagy gonddal szerkesztett főügyészi 
jelentés 27—30. és 32. lapjairól merítjük.
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büntetési rendszerünk keresztülvitelét, sőt e fogházak egy jelen
tékeny részében általában lehetetlenné teszi a szabadságvesztés 
büntetésnek szakszerű végrehajtását is.

Személyes tapasztalatból elmondhatjuk ezt azoknak a tör
vényszéki fogházaknak egy részéröl, a melyek a régi megyei bör
tönök helyét foglalták el.

Ezek berendezése első tekintetre is elárulja, hogy építőjük 
a puszta letartóztatásban vélte rejleni a szabadságvesztés bünte
tésnek egész tartalmát.

A legtöbb néhány nedves, sötét kamrácskából és több
kevesebb, nagy, közös teremből áll. Az előbbiek oly sztíkek, 
hogy a fogoly alig képes bennük mozogni; a nedvesség egész
ségét, a folytonos sötétben tartózkodás látó képességét gyengíti 
meg, vagy veszi e l; munkával való foglalkoztatására gondolni 
sem lehet; testileg kétségtelenül sanyargattatik ugyan, de lelki 
javítására a teljes henyélésben és minden szakszerű elbánás 
nélkül eltöltött idő alatt semmi sem történik. A nagyobb helyi
ségekben pedig együtt találunk egy egész csoport foglyot, elkezdve 
a fiatal gyerkőezön, ki pajkosságból inkább, mint gonoszságból 
pár krajezárt lopott, egész a megrögzött gonosztevőig. Elegendő 
számú munkatermek nincsenek és így a foglyok minden osztá
lyozás nélkül, együttes elzárásban és munka nélkül töltik ki a 
büntetési időt.

Hiányzik minden, még a legegyszerűbb berendezés is, a 
mi a büntetésnek okszerű végrehajtásához szükséges.

Hogy csak egy kicsinységnek látszó, de valójában igen 
fontos dolgot említsek, egy felvidéki törvényszéki fogház meg
szemlélésekor volt alkalmam látni egy zárkában tizenhét embert, 
a legkülönbözőbb korúakat, elítéltet és vizsgálati foglyot, 
együvé zárva, munka nélkül és a börtönszoba ajtaján hiányzott 
még az a kis nyílás is, melyen az őr, illetőleg a fogház-fel
ügyelő őket feltűnés nélkül figyelemmel kisérhetné. Csak az 
ajtónak felzárása, a lakat levétele után lehet megejteni az ellen
őrző szemlét. A következmény az, hogy hasonló helyiségekből 
az ott jártam előtt eső napokban is hat letartóztatott szökött meg 
egyszerre.

A helyiségek meg nem felelő voltából következik az is, 
hogy nemcsak a magán elzárás, hanem (a büntetési időszak
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második fokozata alatt) a raboknak és foglyoknak a böntönrmd- 
tartásban előírt osztályozása sem vihető keresztül a törvényszéki 
fogházakban. A fennálló rendeletek értelmében ugyanis úgy a 
férfiak, mint a nők számára négy-négy, összesen tehát nyolcz 
osztály volna felállítandó minden fogházban, holott a valóság
ban az csak szórványosan, itt ott eszközölhető.

Ennek folytán a szabadságvesztés büntetés a kerületi bör
tönökben és törvényszéki fogházakban elejétől végig, a rég óta 
tarthatatlannak bizonyult közös elzárásban hajtatik végre, a mi 
nemcsak a büntetés egész hatását veszélyezteti, hanem — s ebben 
minden szakértő egyet fog velem érteni — a letartóztatottak
nak egyik, még nem teljesen elsülyedt részére nézve határozottan 
rontó befolyással van.

II. Lássuk most már a szabadságvesztés büntetés két eny
hébb nemének: a fogház és elzárás büntetésnek végrehajtását.

A fogház büntetés, büntető törvényünk 39. §-a szerint, 
«törvényszéki vagy járási fogházban,» az elzárás pedig, — aki- 
hágási büntetési törvénykönyv 18. §-a szerint, — «közigazga
tási hatósági fogházban és pedig az elzárás, a mennyiben a 
körülmények megengedik, magán zárkában hajtatik végre».

Az ír rendszert büntető törvényünk 40. §-a csak az egy 
■évnél hosszabb időre terjedő fogház büntetésnél rendeli (itt is a 
közvetítő-intézetbe helyezés fokozatának mellőzésével) keresz
tülvitetni ; a rövidebb tartamú fogház büntetés közös elzárásban 
hajtatik végre.

Ama mind szélesebb körökben hangoztatott kivánalom 
mellett, hogy a rövid szabadságvesztés büntetések magán elzá
rással hajtandók végre, ez intézkedés helyessége legalább is 
kétes, de annak bővebb vizsgálata nem tartozik ez értekezés 
keretébe.

Büntető törvényünk 40. §-a szerint továbbá a fogház bünte
tésre ítéltek (a 41. §. esetét kivéve) munkára köteleztetnek.

Térjünk át most annak vizsgálatára, miként alakul e bün
tetési nemek végrehajtása a gyakorlatban.

Törvényszéki fogházaink hiányait már fennebb említettük, 
most a járásbirósági fogházakon van a sor.

Járásbirósági fogházunk van 317, vagyis az úgynevezett 
központi (azaz a törvényszék székhelyén levő) járásbíróságokat
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kivéve, minden járásbíróság mellett. Az előbbieknél a járásbiró- 
sági fogház a törvényszékivei többnyire egyesítve van.

Az elhelyezés tekintetében a járásbiróeági fogházak még 
kedvezőtlenebb viszonyokat tüntetnek fel a törvényszékieknél. 
Összes helyiségeikből csak 19*49% fekszik állami épületben;, 
ellenben 14'61% ingyenes épületben; 17‘95% a törvényható
ságoktól átvett helyiségben, és az összes helyiségeknek majdnem 
fele: 47-95% bérházban van elhelyezve.25

Ez adatok felvilágosítást nyújtanak arra nézve is, hogy e 
helyiségek mennyiben megfelelők. Nem kíván bizonyítást, hogy 
a fennálló büntetési rendszer, vagy a börtönügyi építészet elvei 
sem az ingyenes épületeknél, sem a törvényhatóságoktól átvett 
fogházaknál, sem a bérben bírt helyiségeknél, tehát az összes 
járásbirósági fogházaknak több mint háromnegyed részénél 
(80%-nál) nem vétettek figyelembe, hogy tehát azok már ez- 
okból sem alkalmasak erre a czélra.

Valóban így is van.
Az elkülönítés — még ha törvényünk elrendelné is — a 

fogházbüntetés végrehajtásánál csak rendkívül szórványos kivé
tel gyanánt volna alkalmazható; mert kétszáznyolczvan járás
birósági fogház, tehát az összes járásbirósági fogházaknak majd
nem háromnegyed része (73*68°/o) magán zárkával egyáltalában 
nem bír.

Az osztályozás a vidéken rendesen csak annyiban vihető, 
keresztül, hogy a férfi foglyok elkülöníttetnek a nőktől. Egyéb
ként minden férfi fogoly — korra, romlottsági fokra, előéletre, 
foglalkozásra való különbség nélkül, — ép így valamennyi nő. 
is, — együvé záratnak.

Ha egy bünvizsgálati ügyben á —3, vagy több vizsgálati 
fogoly van, kénytelen a járásbíróság vizsgáló bírája azokat is- 
együvé záratni. Kényelmesen megbeszélhetik a biró előtt 
teendő vallomásuk tervét, közösen készülhetnek a védelem gya
nánt felhozandó valótlan előadásokra!

És a mi mindennél szomorúbb, igen sok járásbirósági fog
ház — megfelő helyiség hiányában — nem engedi meg a fog
lyok megfelelő foglalkoztatását sem.

25 Főügyészi jelentés 25 1.
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Az a henyélésben eltöltött közös elzárás valóságos előképző 
iskolája a kezdő bűntetteseknek a nagy gonosztettekre!

Egyik-másik járásbirósági fogházunk még hozzá oly czél- 
szerütlenül <és oly kevéssé szilárdan épült, hogy a vizsgálati 
fogoly vagy elitéit megszökése ellen sem nyújt biztosítékot.

Látjuk tehát, hogy az alsó fokon a büntetés végrehajtása 
nem nyújt vigasztalóbb képet.

Nem szabad ennélfogva megelégednünk azzal, hogy a fegy- 
házak magán zárkáinak számát szaporítsuk és a jelenleg a fog
házakba szorúlt fegyenczek elhelyezése végett új fegyházhelyi- 
ségeket építsünk, hanem a reformot alulról a törvényszéki és 
járásbirósági fogházaknál kell elkezdeni.

Itt sürgős az igazán, mert ezekben az intézetekben az 
állam a letartóztatottnak nemcsak szabadságát, de egészségét 
•és testi épségét is elveszi; mert a helyett, hogy büntetné és er
kölcsileg javítaná és nevelné, csak elrontja azt.

Azonban itt fel kell hagyni az eddig követett iránynyal.
Minden első biróságnál lehetetlen kifogástalan büntetési 

intézetet létesíteni, egészséges, elég tág és megfelelő helyisége
ket emelni.

És még ha ez lehetséges volna is, bizonyára lehetetlen mind 
-ezeknél a büntetés helyes, szakszerű végrehajtásáról gondoskodni.

Arra kell tehát törekednünk, hogy a börtönbüntetés és a 
hosszabb tartamú fogházbüntetés végrehajtására központi börtö
nök és fogházak emeltessenek.

Csak ezekben lesz lehetséges a büntetést szakszerűen 
végrehajtani, a letartóztatottakat megfelelően foglalkoztatni, 
erkölcsi és vallási oktatásban részesítni.

A raboknak és foglyoknak az intézetbe szállításához felme
rülő nagyobb költségeket százszorosán fogja fedezni arabmunka 
nagyobb jövedelme. A büntetés megfelelő végrehajtásával elért 
•erkölcsi eredmények ingyenben maradnak.

Ez új büntetési intézetek felállítására pedig mindig fokon, 
a fegyházaknál épen úgy, mint a börtönöknél és fogházaknál, 
az elitéltek munkaerejét kell felhasználni.26

26 Ugyan e módozatokat követte a gazdag, de practicus Angolország. 
.A szegény .Magyarország csak tanúihat tőle. Mennyire bevált ez az
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Ez által, a szabadban végzendő testi mozgás folytán, javulni 
fog az elitéltek egészsége és növekedni azok munkaereje; más
részt pedig az építkezés jelentékenyen olcsóbban lesz eszközöl
hető, mintha az vállalkozónak adatnék ki, vagy pedig szabad 
munkásokkal végeztetnék.

Ez utóbbi okból az építkezéshez szükséges anyagot, külö
nösen vas- es famunkákat is, a fegyházakban kell előállíttatni.

E módozat követése be fogja igazolni, hogy a börtönök 
építkezési reformjának keresztülvitele közel se fog kerülni’ 
akkora összegbe, mint a mennyire az ma, kivált a laicusok sze
mében, rúg.

Eöviden meg kell még emlékeznem közigazgatási foghá
zainkról, melyekben a közigazgatási» hatóságok elé utalt kihá
gások miatt kiszabott elzárás büntetés volna kitöltendő,

Ezekről nem állanak rendelkezésemre részletesebb adatok.. 
A mit egyikről-másikról — hozzá kell tennem mind' vidékiek
ről — tudok, azt abban foglalhatom össze, hogy ezek tekinte
tében még azzal sem vigasztalhatom magamat, a mit — köszö
net fegyházigazgatóink és kir. ügyészeink buzgóságának — a 
fegyházakról és törvényszéki fogházakról kivétel nélkül, és- 
bizonyára a járásbirósági fogházaknak túlnyomó nagy részéről 
is készséggel kell elismernem, hogy példás tisztaságban és 
rendben vannak tartva.

Ezzel szemben a közigazgatási fogházak legnagyobb része 
oly elhanyagolt és tisztátalan állapotban van, hogy idegennek 
meg sem szokták engedni megtekintésüket. Megfelelő helyisé
gek hiányában természetesen legnagyobb részben puszta óhaj 
marad az 1879. évi XL. t.-cz. 18. §-ának ama rendelkezése, 
hogy «az elzárás, a mennyiben a körülmények engedik, magán, 
zárkában hajtatik végre». — Ez pedig, — a mint már fennebb 
megérintettem, — épen a rövid, tartamú szabadságvesztés bün
tetéseknél jelentékeny hátrány.

III) Fiatal fiú bűntettesek számára jelenleg Aszódon ( mint-

irány, erre nézve lásd az angol börtönügyi viszonyok egyik legalaposabb- 
ismerőjének: AscHBOTTnak értekezését: «Zur Reform des deutschen. 
Strafen- und Gefängnisswesens». a Zeitschrift für die gesammte Straf
rechtswissenschaft VIII. kötetének 1. füzetében 30—32. 1..
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еду 200  gyermek számára) és Kolozsvár mellett (körülbelül 
70 gyermek számára)  van javító-intézetünk, melyek természe
tesen elégtelenek az e csoportba tartozó összes elítéltek befo
gadására.

Fiatal leány bűntettesek számára — tudomásom szerint •— 
mind ez ideig nincs javító-intézetünk.

Ezek tehát a fogházakban most is együvé vannak zárva 
mindenféle szemeten szedett, elaljasodott nőkkel!

A fogházra vagy börtönre ítélt 20 éven aluli bűntettesek 
pedig a börtönben vagy fogházban, — minthogy az elkülönítés 
a helyiségek hiányossága folytán lehetetlen, — legtöbbnyire 
egy helyiségbe kerülnek a többi foglyokkal; nem egyszer, — 
a fogház-felügyelő közönbössége vagy járatlansága folytán, — 
megrögzött gonosztevőkkel záratnak együvé és a szükséges 
javítás helyett esetleg egész életükre elrontatnak.

Helyiséghiányf olytán illusórius marad büntető törvényünk 
42. §-ának az az intézkedése is, hogy életük huszadik évét túl 
nem haladott foglyokra nézve, javításuk czéljából, itéletileg 
elrendelheti a bíróság, hogy hat hónapnál tovább nem terjedő 
büntetésüket, vagy ha az tovább terjedne, annak egy részét,— 
mely azonban hat hónapot túl nem haladhat, — magán elzárás
ban állják ki. Ép úgy az a rendelkezés, hogy a biróság kimond
hatja, esetleg az igazságügyminiszter elrendelheti, hogy az ily 
ifjú egyének magán elzárás helyett javító-intézetbe szállíttassanak.

A mai végrehajtási módozat, mely a fiatal bűntettest és a 
fiatal elitélteket, szóval mindazokat, kiknél az erkölcsi javítás 
a büntetésnek nem mellékczélja, hanem a kiknél a büntetés 
főleg épen erkölcsi nevelés, javítás végett alkalmaztatik — együvé 
zárja a kitanúit gonosztevőkkel, a megrögzött visszaesőkkel, 
valóban erkölcsileg tönkre teszi őket. —

Bevégeztük ezzel jelenlegi börtönügyi viszonyaink ismer
tetését.

Két következtetést vonhatunk le belőle.
Az egyik az, hogy — törvényünk büntetési rendszerének 

tényleges végrehajtása hiányában, — jelenleg még egyáltalában 
nem szerezhetünk tapasztalati adatokat arra nézve: vájjon az 
ír rendszer nálunk hatályosnak mutatkozik-e ? Büntető törvé
nyünk büntetési rendszere jelenleg egyáltalában nem vitetvén
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keresztül, az ki sem próbálható, helyessége vagy helytelensége 
meg nem állapítható.

A másik tanulság az, hogy a jelenlegi rendszertelenség, a 
mostani végrehajtási módozatok mellett a szabadságvesztés bün
tetésnek az elítéltek egy igen nagy részére nézve nem lehet sem 
elrettentő, sem javító hatása és különösen a törvényszéki ésjárás- 
birósági fogházakban, minden osztályozás, munkáltatás, tanítás, 
erkölcsi és vallási oktatás nélkül való közös elzárás alig tekint
hető másnak, mint alkalomnyujtásnak arra, hogy a letartóztatott 
tovább képezhesse magát a bűn útján.

A fogházak tolvajából képződik ki a rabló; az alkalmi 
büntettésböl a szokásszerü, megrögzött gonosztevő.

Hazánkban — eltekintve a már pusztulóban levő betyár
osztálytól, — hála Istennek, — ez ideig még nem létezett a 
szokásszerű gonosztevőknek az a nagy osztálya, a melyet a kül
föld büntető és rendőrstatisztikai adataiban oly elijesztő arány
ban látunk növekedni, és a mely alattomos, de állandó és félel
metes harczot folytat a társadalommal, a jogrenddel.

Börtönügyi viszonyaink jelen állapotában azonban félek, 
nagyon félek attól, hogy csakhamar fogjuk látni e gonosztevő 
osztálynak hazánkban is kifejlődését a visszaesőknek mindjob
ban növekedő számában.

Mert a börtön, fogház és elzárás büntetések végrehajtásá
nak jelenlegi módja teljesen alkalmas arra, hogy növelje a 
visszaeesó'k számát, teljesen elrontván a csak megtévedt, de nem, 
megrögzött bűntettest és a munkára, valamint szigorú figye
lemre és rendre szorítás hiányában teljesen elvevén a szabadság- 
vesztés büntetéstől annak megtorló jellegét , annak elrettentő 
hatását.

Azt hiszem nem túloztam tehát, midőn börtönügyi viszo
nyaink reformját elodázhatatlannak jelentettem ki.

Nem utalok arra, hogy Magyarország tekintélye, büntető 
igazságszolgáltatásunk érdeke sürgetően követeli a gyors se
gélyt.

Nem hangsúlyozom azt sem, hogy hasztalan hozta meg 
törvényhozásunk a modern színvonalon álló, új büntető tör
vénykönyvet; hasztalan igyekszünk, a büntető eljárás codifica- 
tiójának sürgetésével, az alaki büntetőjog terén is növelni az
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anyagi igazság kitudását elősegítő biztosítékokat; hasztalan 
foglalkozik a kiváló szakembereknek egy egész nagy csoportja 
a hazai büntetőjog művelésével; hasztalan iparkodnak bírósá
gaink a magasabb követelményeknek is megfelelő iudicaturát 
létesítem; hasztalan töpreng az adott esetben a biró, hogy fog
házat vagy börtönt, börtönt vagy fegyházat szabjon-e k i: mind
ezek a törekvések, mindez a fáradság kárba veszett, mert a bün
tető igazságszolgáltatásnak legfontosabb, első sorban gyakorlati 
része', a büntetés végrehajtása nem megfelelő.

Mellőzöm mindezek kiemelését, mert ezek a szempontok 
csak előttünk, jogászok előtt bírnak súlylyal. A társadalom 
zöme: a nagy közönség, nálunk még ennek müveit része sem, 
nem érdeklődik azok iránt.

Ez utóbbiakkal szemben tehát rá akarok mutatni arra, 
hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának jelenlegi 
módja, — minden szakember bizonyára tanusítni fogja, — 
állandó és folytonosan fokozódó, jelentékeny veszélyeket rejt ma
gában a társadalomra nézve; s maga a büntetés — akár csak a 
méreg gyanánt ható gyógyszer, — a helyett, hogy czélját elérné: 
megtorolna és javítana, csak ront, csak árt.

Válaszul, látom a szánakozó gúnymosolyt, melyet e figyel
meztetés kelt.

Mert míg a 40-es évek nagy és halhatatlan államférfiainak 
nem kellett népszerűségüket félteni akkor, midőn a börtönügyi 
reform szükségességére rámutattak: ma már oda jutottunk, 
hogy számba sem vehető idealistának tekintik azt, a ki a bör
tönügynek a szakemberek körében általánosan szükségesnek 
tartott reformja körül olyan kiadásokról mer beszélni, a melyek 
pénzt igényelnek!

Az 1840-ki országgyűléstől kiküldött bizottság a büntető és 
javítórendszer kidolgozásánál nem vezéreltette magát takaré
kossági szempontokkal.

A reform akkori zászlóvivői: Deák Ferencz, báró E ötvös 
J ózsef, Szalay László, Szemere Bertalan és társaik nem azt 
kérdezték, hogy lesz-e pénz a szükségesnek tartott intézkedések 
megtételére; hanem javaslatba hozták azt a büntetési rend
szert, a melyet a maguk benső meggyőződése és érett megfon
tolás után a leghelyesebbnek véltek, nem törődve azzal, hogy e
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rendszer keresztülvitele vont volna maga után legtöbb pénzügyi 
áldozatot.

És erős a meggyőződésem, bogy ha akadály gyanánt nem 
jöttek volna közbe az egész országot megmozgató nagy ese
mények, a reformerek szilárd akarata keresztül is tudta volna 
vinni azt, a minek nélkülözhetlenségét szakismeretük belátta.

Ma, hivatkozunk az ország pénzügyi helyzetére és elnyom
juk magunkban a reformnak még gondolatát is.

Belátom én is, hogy minden országnak vétkes könnyelmű
ség, hazánknak pedig megbocsáthatlan bűn lenne felesleges 
költekezéseket tenni börtönügyi czélokra.

És midőn a börtönügyi reformról beszélek, eszem ágában 
sincs javaslatba hozni monnmentális építkezéseket, imposans 
külsejű fegyházak és fényes berendezésű magán zárkák emelé
sét 25 * 25 * 27 és hasonlókat.

Ellenkezőleg a leghatározottabban helytelenítem mindezeket.
Én csak a nélkülözhetetlennek szükségességét akarom hang

súlyozni. Én csak ennek, és pedig a legnagyobb takarékos
sággal, a legkörültekintőbb gazdálkodással való teljesítését 
óhajtom.

Hogy ezekre a kiadásokra honnan vétessék a fedezet, arra 
nem az én csekélységemnek kell rámutatnom és annak tárgya
lás a nem tartozik ez egylet értekezéseinek keretébe.

Csak három. körülmény kiemelésére legyen szabad enge
délyt kérnem.

Az egyik az, hogy olyan mérvű budget mellett, a minőt 
hazánkban találunk, az államnak minden valóban szükséges 
kiadására kell pénznek lenni, csak a szükségletek fedezésének 
sorrendje lehet kérdéses. A sorrendkérdés megállapítása pedig 
attól függ: mennyiben jeleznek az irányadó körök valamely 
kiadást elodázhatatlannak.28

25 Arra nézve, hogy mennyi helyrehozhatatlan pazarlást követtek
el hasonlókra, utalunk Kkohne nagybecsű értekezésében («Die Ge-
langnissbaukunsti)) felhozott történelmi adatokra. L. a Holtzendorff és 
jAGEMANN-féle «Handbuch des Gefängnisswesens» I. köt. 471—490. lap.

28 Eddig közlekedési, állattenyésztési és hasonló czélokra, sőt 
nem egyszer monumentális épületek emelesére stb is tettünk nagy
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A második, a mire utalnunk kell, az a körülmény, hogy 
az 1887. évi V il i .  törvényczikk is, a mely a büntető törvény- 
könyv 27. §-át módosította, módot nyújtott a legszükségesebb 
reform keresztülviteléhez megkívánt pénzösszeg előteremtésére.

E törvény alapján ugyanis 175,000 írt fordítható évenkint 
börtönügyi építkezésekre.

Természetesen ez az összeg nem apródonkint volna a re
form keresztülvitelére fordítandó, hanem egy ezzel amortizálható 
nagy tőkét kellene kölcsön venni és e tőkével eszközölni, lehető
leg mielőbb, az építkezések megkezdését.

Ha pedig az így előteremtett tőke nem mutatkoznék elég
ségesnek, akkor az előbb hivatkozott törvényt törvényhozási 
úton hatályon kívül kellene helyezni, a büntetendő cselekmé
nyek miatt bíróságok és közigazgatási hatóságok által kiszabott 
összes pénzbüntetéseknek börtönügyi építkezésekre fordítását 
kellene elrendelni; az és összes pénzbüntetésekből befolyó igen 
jelentékeny összeg alapúlvételével előteremtendő kölcsönnek

beruházásokat. Egyszer az igazságszolgáltatási kiadásokra is kell kerülni 
a sornak ! Az a 15 millió forint, a m it az új országház felépítésére fog
nak fordítani, teljesen elég lenne a legszükségesebb börtönügyi reform 
költségeinek fedezésére! S vájjon a fényes palotánál nem nagyobb 
díszére válnék-e az országgyűlésnek, nem emelné-e inkább annak tekin
télyét, hogyha, nemes önmegtagadással, az utóvégre mégsem elsőrendű 
szükséglettől megvont összeget igazságszolgáltatási czélokra szavazta 
volna meg ?

Csak két példát legyen szabad még felhoznom annak feltünteté
sére, hogy Magyarország nem oly szegény, hogy a börtönügyi reformra 
semmit sem áldozhatna. Az egyik a budapesti és marosvásárhelyi kir. 
főügyészek többször idézett, nagyszabású jelentésének esete. A budapesti 
főügyészség már 1872 óta gyűjtötte, sőt nagy részben fel is dolgozta a 
fogházügy minden kérdésére kiterjedő, legrészletesebb adatokat, de 
azok közzétételét és ezzel fogházmizériáinknak a szakközönség előtt fel
tárását, megakadályozta mindeddig a szükséges nyomdai költségek 
hiánya. Most az országos statisztikai hivatal (!) bocsátotta a főügyész
ségek rendelkezésére az erre megkívánt összeget. A másik példa az, 
hogy míg itthon börtönügyi építkezésekre nélkülözzük a szükséges össze
get, a megszállott tartományok számára Zenied ban már felépült az új 
fegyliáz, melynek építési költségeit részben Magyarország is viseli. Az. 
államnak tehát mégis van pénze ezekre a kiadásokra is, csakhogy az 
igazságügyi kormány budgetje számára nem ju t elegendő.
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teljesen e czélokra felhasználásával,29 bizonyára segítni lehetne 
a legégetőbb bajokon.

És mellőzve minden jogi, igazságszolgáltatási és erkölcsi 
szempontot (melyeknek az a szerencsétlenségük, hogy ma 
nálunk népszerűtlenek), csak azt hangsúlyozom, hogy a börtön- 
ügyi reformra költött pénz nem puszta kiadás, hanem jövedel
mező befektetés, mely bőven meghozza kamatait első sorban már 
a jelenleg henyélő letartóztatottak munkakeresményében is.

Nem a gyökeres reform a pazarlás, hanem a mai állapot, 
a mely ezreket költ, hasztalanul, a büntetésnek olyan végrehaj
tására, mely czéljának meg nem felel; a mely kihasználatlanul 
hagyja a letartóztatottak egy részének munkaerejét és a mely a 
régen tarthatatlannak felismert közös elzárásban valósággal 
visszaesőket nevel és az ezek által elkövetett bűntettekkel nem
csak állandó erkölcsi veszélyt, hanem jelentékeny nemzetgazdasági 
károsodást is hoz a társadalomra.

Legyen meggyőződve a magyar társadalom és a magyar 
törvényhozás, hogy teljesen igaza van a börtönisme egyik leg
kiválóbb művelőjének: КвонкЕ-пак, midőn a börtönügyi reform
nak pénzügyi szempontból való vizsgálatánál azt mondja: 
ii Bizonyára legdrágább a rendszertelenség és a régi kerékvágásban 
veszteglés. Azok az államok, a melyek tervszerűleg rendezték 
börtönügyi viszonyaikat, nem állanak rosszul a börtönügyre 
fordítandó kiadások tekintetében. Czélirányos börtönügyi reform 
ha okszerűen vitetik keresztül, — minden mástól eltekintve, — 
pénzügyileg is jó üzlet! » 30

* * *■ 39

39 Ez eszmét egyik jeles börtönügyi szakemberünk: dr. K e l e m e n  

Mór, volt igazságügyminiszteri osztálytanácsos, jelenleg kir. curiai 
biró vetette fel először a budapesti rabsegélyző egyletben. (Ismételte a 
«Magyar Igazságügy» У. kötetének 6. füzetében, 378. 1.). Nagy kár, 
hogy ez a büntető törvény megalkotásánál figyelembe nem vétetett- 
A pénzbüntetésekből a törvény életben létének első hat évében több 
mint 2 millió forin t fo ly t be (ebből elbocsátott foglyok segélyeztettek és 
a soproni fegyház is ebből építtettett), és ez összegen is sokat lehetett 
volna tenni a börtönügyi reform érdekében.

30 A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának pénzügyi eredmé
nyeit feltüntető becses értekezésében, a H o l t z e n d o r f f  és J a g e m a n n -féle 
Hb. d. Grefängnisswesens II. kötet 436—437. 1.
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Nagy tévedés volna azonban azt hinni, hogy új, megfelelő 
és elégséges számú fegyházak, börtönök és fogházak felállításá
val ki volnának merítve a teendők börtönügyi viszonyaink 
reformja tekintetében.

Sőt ellenkezőleg épen oly elodázhatatlannak tekintem a 
reformot a börtönügyi igazgatás újabb szervezése tekintetében 
és a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának egyes részle
teire nézve is.

II.

B örtönügyi igazgatásunk reformja.

Börtönügyi igazgatásunk jelenlegi szervezete a következő 
képet nyújtja.1

A férfi fegyenczeknek elhelyezésére szolgáló hét /egyhá
zunknak és a szegedi kerületi börtönnek élén egy-egy igazgató 
á ll; ki mellett egy ellenőr (Yáczon, de csak itt, egy gondnok 
is), két-három tiszti Írnok, egy orvos és egy vagy két tanító, 
továbbá több lelkész (rendszerint nem minden vallásfelekezet 
számára) van alkalmazva.

A mária-nostrai női fegyházat, — melyben, a 2106/1. M. E. 
80 sz. rendelet értelmében, börtönbüntetésre elítélt nők is vannak 
elhelyezve, — a «paulai szt Vinczéről nevezett keresztény 
szeretet leányai» nevét viselő apáczáknak főnöknője vezeti, az 
igazságügyminiszter által kinevezett ügynök ellenőrzésével, de 
egyúttal ennek, valamint a különböző vallásfelekezetek lelké
szeinek segélyével és közreműködésével. Az intézetnek van 
külön orvosa, a tanítást ellenben az apáczák végzik.

A kis-hartai közvetítő-intézetet egy igazgató vezeti, egy 
írnok segélyével, a váczi közvetítő-intézetben az igazgatási, 
lelkészi és orvosi teendőket a váczi fegyház hivatalos személy
zete végzi.

1 V. ö. az igazságügyminiszterium működéséről szóló jelentés 
I. könyv 158—168. 1. és II. könyv 230. és 231. 1. és a főügyészek 
jelentése 7. 1.
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A váczi államfogházat a váczi fegyházigazgató; a naszódit 
az ottani kir. járásbíróság vezetője igazgatja.

Az Aszódon és Kolozsvár mellett fiúk számára épült két 
javító-intézetet egy-egy igazgató vezeti, kik mellé egy-egy gond
nok és egy-egy Írnok van rendelve. Aszódon még 3, «családfő» 
czimmel felruházott segédhivatalnok egy segédtanító, egy orvos 
és egy római katholikus lelkész is van alkalmazva. A másik 
javító-intézetben az utóbb felsorolt hivatalnokok hiányzanak.

Mindezen büntetési intézetek közvetlenül az igazságügy- 
minisztérium főfelügyeletének vannak alárendelve.

E főfelügyeletet a minisztérium II. ügyosztálya gyakorolja, 
melynek hatáskörébe azonban ezenkívül a büntetőjogi, büntető 
törvénykezési, fegyelmi, kegyelmezési ügyek, valamint a királyi 
ügyészségek összes személyzeti és gazdászati ügyei stb. is tar
toznak.

A felsorolt büntetési intézetek hivatali személyzetének 
kinevezését, áthelyezését és felmentését azonban az igazság- 
ügyminiszterium elnöki osztálya, ugyanannak állami ellátási 
ügyeit (nyugdíjazás, végkielégítés) pedig a III. ügyosztály végzi.

A főfelügyelet gyakorlása tekintetében az igazságügymi- 
niszterium működéséről szóló jelentésben (158. 1.) azt az adatot 
találjuk, hogy a minisztérium «a/egyházak állapotáról és veze
téséről évenkint legalább egyszer kiküldött vizsgáló biztosa 
utján tudomást szerez». A szegedi kerületi börtön, az államfog
házak, a közvetítő- és javító-intézetek felett gyakorlandó fel
ügyelet érvényesítésének tényleges gyakorlása tekintetében 
nincs adat a jelentésben.

A törvényszéki fogházakban és (a szegedit kivéve) a többi 
kerületi börtönben egy-egy fogházfelügyelő vezeti a büntetés 
végrehajtását, es pedig az illető törvényszék mellé beosztott 
kir. ügyész felügyelete és a budapesti, illetőleg (ha a törvény
szék az országnak Királyhágón túl fekvő részében székel) a 
marosvásárhelyi kir. főügyész főfelügyelete alatt.

A járásbirósági fogházakat rendesen egy fogházőr vezeti; 
a felügyeletből folyó administrativ teendőket a járásbiró végzi, 
a felügyelet azonban az illető törvényszék mellett működő kir. 
ügyésznek, a főfelügyelet pedig a főügyészek egyikének, vagy 
másikának hatáskörébe tartozik.
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A legfőbb felügyelet a törvényszéki és járásbirósági foghá
zak felett is az igazságügyminiszteriumot illeti meg.2

A közigazgatási fogházak a belügyminisztérium alá tar
toznak.

E szervezetben mindenek előtt kifogásolnom kell az egyön
tetűség hiányát. Oly bonyolult az, hogy áttekinthetőségéhez 
külön tanulmány szükséges.

Az igazgatásnak jelenlegi szétforgácsolása bizonyára lehe
tetlenné teszi az összes börtönügyi viszonynak teljes áttekintését, 
a mit csak összpontosított igazgatás nyújthat és a mely oly 
annyira szükséges az azonos és magasabb szempontoknak követ
kezetes keresztülvitelével eszközölt, egyöntetű vezetéshez és a na
gyobb reformoknak ugyanazon alaptd vekre fektetett kiviteléhez.

De nem látok semmi okot fenforogni arra sem, hogy a 
főfelügyelet gyakorlása tekintetében egyrészt a fegyházak, a 
szegedi kerületi börtön, a közvetítő és javító-intézetek, másrészt 
pedig a huszonöt, törvényszéki fogházból átalakított kerületi 
börtön, továbbá a többi törvényszéki és a járásbirósági foghá
zak — minden szükség nélkül — külön választassanak és 
mindegyik csoport más-más hatóságnak rendeltessék alá.

Különösen viszás dolognak tartom ezt főleg nálunk, hol a 
törvényszéki fogházakban és az ezekből alakított «kerületi bör
tönökben» nem egyszer, igen hosszú ideig vannak elhelyezve 

fegyházra Ítéltek is, hol tehát a büntetési intézetek közt a fenn
álló jogforrásokban vont éles határvonal a gyakorlatban nagyon 
elmosódik.

Sajátságosnak tartom azt is, hogy ugyanazon büntetési 
nemnek végrehajtására rendelt büntetési intézetek közül egyik 
(a szegedi kerületi börtön) közvetlenül az igazságügyminiszte- 
riumnak, a többiek (a börtön büntetés végrehajtására kijelölt 
25 törvényszéki fogház) pedig a főügyészségeknek felügyelete alá 
tartoznak, pusztán azért, mert az előbbinek van külön igazgatója, 
a többinek pedig nincs.

3 L. a királyi ügyészségek szervezéséről szóló 1871. évi X X XIII. 
törvényezikk 25. és 27. §§., továbbá a kir. ügyészek részére 1871. január 
1-én kibocsátott igazságügyminiszteri utasítás 31. §-á, végül a fogház
rendtartás 179—180. §§.
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De van egy elvi szempont is, a melynek alapján részemről 
a névleges kerületi börtönök és a törvényszéki és járásbirósági 
fogházak felett gyakorlandó felügyeletet a közvádlói teendőkkel, 
statisztikai adatok gyűjtésével, különböző átalányok kezelésé
vel, ügyészségi adminisztráczióval stb. amúgy is túlhalmozott 
királyi ügyészeknek kezéből kiveendőnek vélem.

És ez a szempont abban áll, hogy a közvádló a büntető 
eljárás egész folyama alatt ellenfele a vádlottnak, ezzel szemben 
az elkövetett büntetendő cselekmény megtorlását követelő állam
nak érdekeit képviseli, a vádlottnak «makacs tagadása», a vég
tárgyalás alkalmával az ügyészszel szemben tanúsított illetlen 
magaviseleté stb., könnyen ellenszenvre indíthatja őt, és az a 
körülmény, hogy ugyanez az egyén a reá kimért szabadság- 
vesztés büntetés végrehajtása alatt a volt ellenfélnek: a köz
vádlónak felügyelete alá, discretionárius fegyelmi hatalmába 
adatik, még a kötelességeinek teljes öntudatában levő, humánus 
és méltányos kir. ügyészt is — az emberi természet általános 
gyarlóságánál fogva — helytelen intézkedésekre ragadhatja.

Eszemágában sincs evvel a legtávolabbról is kifogásolni 
jelenlegi kir. ügyészi karunkat, a melyre igazán el lehet mon
dani, hogy legnagyobb részben európai színvonalon álló tagok
ból áll, a melyre minden magyar büntetőjogász büszke lehet és 
a melynek vezetésében, (mint a két főügyésznek a törvényszéki 
és járásbirósági fogházak jelen állapotairól az igazságügyminisz
terhez intézett, többször hivatkozott jelentése is fényesen 
mutatja), épen olyan szabadelvű, mint szakavatott, ügybuzgó 
és gondos felfogás érvényesül.

Megengedem még azt is, hogy ide vonatkozó aggályaim 
mai ügyészi karunkkal szemben és annak jelenlegi vezetése 
mellett, feleslegesek.

De ügyészi karunk szelleme változhatik.
És különösen tekintettel erre az eshetőségre, ki kell emel

nem azt, hogy a vádlónak végrehajtó közeggé változtatása (már 
magánál a mindnyájunkkal közös, tökéletlen emberi természe
ténél fogva), azzal a veszélylyel járhat, hogy a büntetés végre
hajtása nem lesz egyedül objektív szempontoktól vezérlett. —

De mindezeken kívül helytelennek tartom a főfelügyeleti 
jognak részben az igazságügyminiszteriumra, részben a főügyész
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ségekre ruházását azért, mert e jog a jelenlegi szervezet mellett 
tényleg illusorius.

Mint fennebb részleteztem, a börtönügyi igazgatás teendőit 
legfelső fokban az igazságügyminiszteriumnak egyik, más szin
tén nagyfontosságú teendőkkel túlhalmozott osztálya végzi. 
E más oldalú hivatali teendők gyore végzésének szüksége, az 
ügymenet folytonosságának mellőzhetlen volta gátolják az osz
tályt abban, hogy az egyes büntetési intézetek vezetését és tény
leges állapotát gyakrabban teendő körutakban, személyesen 
figyelemmel kísérhesse.

Más oldalú elfoglaltsága miatt kénytelen tehát ez osztály 
arra szorítkozni, hogy egyik tagjának kiküldésével évenkint egy
szer, legfelebb kétszer megtekinthesse a /egyházakat.

Azt még kevésbbé kell kiszíneznünk, hogy a kir. főügyésze
ket teendőik nagy halmaza és állásuknak helyhezkötöttsége 
teljesen meggátolják abban, hogy felügyeleti joguk érvényesíté
sével, személyesen, gyakrabban ellenőrizzék a büntetés végre
hajtását az összes kerületi börtönökben, törvényszéki és járás - 
bírósági fogházakban. Különösen a budapesti főügyész, hogy 
mind az 54 ügyészségi és mind a 313 járásbirósági fogházat, mely 
kerületében létezik, évenkint csak egyszer is megtekinthesse, 
kénytelen volna folytonosan, az egész évben, úton lenni.

Fictio tehát az a hit, hogy büntetési intézeteink jelenleg tény
leges és hatályos felügyelet alatt vannak.

És ez még nem egyedüli hátránya a jelenlegi szervezetnek.
Készemről kétségtelennek tartom, hogy a börtönügyi igaz

gatásnak az igazságügyminiszterium egyik osztályába, más sok 
elfoglaltatást adó és külön kiképzést igénylő tárgyak mellé 
sorolása míg egyrészt elvonja ez osztályt a tényleges viszonyok 
megismerésének lehetőségétől, tehát a létezőről való tájékozottság
tól, másrészt árt a szakszerűségnek is.

A börtönügy ma már nem a mindennapi gyakorlatból 
elsajátítható ismeretek conglomeratuma, hanem évek tanulmá
nyát, jelentékeny előkészületeket megkövetelő, külön szaktudo
mány.

Az igazságügyministerium II. ügyosztályának valamennyi 
hivatalnoka, hajlam, mód és alkalom hiányában, nem lehet 
kiképzett börtönügyi szakember. Az osztálynak az az egy-két
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tagja pedig, a ki szakszerűleg foglalkozott börtönügyi dolgokkal, 
más irányban szintén igen fontos teendőkkel is el lévén foglalva, 
képtelen személyesen elintézni az összes börtönügyi beadvá
nyokat. De még ezeknek a tagoknak is (épen mert helyhez 
kötött és őket más teendőkkel is igénybe vevő hivataluk vau) 
nem állt módjában a tényleges viszonyokat az egész országban 
mindenütt, a büntetési intézetek minden neménél megismerni.

A létező állapot teljes ismeretére pedig az eldöntendő kérdé
sek legnagyobb részénél csakugyan szükség van, de különösen 
szükség van a reform keresztülvitelénél, ez pedig Magyarországon 
valóban nélkülözhetetlen.3

Mindazok az államok, melyek a börtönügy fontosságát 
belátták és melyekben aztán a börtönügy magasabb színvonalra 
emelkedett is, felismerték, hogy e szaktudomány mai fejlettségi 
fokán a börtönügyi igazgatás helyes vezetése és a börtönügyi 
reform sikeres keresztülvitele czéljából e szaknak bizonyos mérvű 
önállósítására és teljes specialisálására van szükség.4

3 Igaza van Taüffer Ешь-пек, midőn a jelenlegi szervezetről azt 
mondja: «Ily kormányzati beosztás mellett rendes és egyöntetű keze
lésről sem lehet szó ; a börtönügy emeléséről pedig annál kevésbbé, mert 
ez a börtönügy kormányzatával loglalkozó hivatalnokoknál, és pedig 
nemcsak egynél, hanem az osztály több tagjánál a hazai viszonyoknak 
és valamennyi intézetnek teljes és személyes tapasztalatokon alapúló isme
retén kívül még azt is feltételezi és megkívánja, hogy az illetők, midőn 
kormányozni s az ügyek intézésébe befolyni kezdenek, a börtönügyet, 
mint tudományt már elméletileg teljesen bírják és a gyakorlati ismerete
ket, a más országokban valósítottaknak tanulmányozása által, minél 
előbb tökéletesbítsék. Ma alig van egy, és igen ritkán és csak kevés ideig 
két tagja az osztálynak, ki a fegyintézeteket csakugyan lá t ta ! Kormá- 
nyoztatik tehát a gyakorlati élet oly feltevések és legjobb szándékú 
vélemények alapján, melyek a valóságban igen sokszor tényleges alap
pal nem bírnak#. L. «А börtönügy főkormányzata» czímü becses tanul
mányát (a Magyar Igazságügy VIII. kötetének [1877.] 131—148. lapján), 
mely egyúttal feltünteti a börtönügyi igazgatás szervezetének akkori 
állását egész Európában.

4 A különböző államok börtönügyi viszonyainak jelen állását a 
börtönügy egész körére nézve és az igazgatás tekintetében is, híven é s  

szakavatottan tüntetik f e l  J a g e m a n n , L i s z t , S t r e n g  és Goos a H o l t z e n - 

d o r f f  és jA G E M A N N -féle Hb. d. Gefängnisswesens I. kötetének 142—379. 
lapjain.
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Svédország, Norvégia, Belgium, Anglia, Francziaország 
■és Olaszország, — szóval mindazok az államok, melyek a bör
tönügyi reform keresztülvitele tekintetében legelői jártak, — 
önálló hatáskörrel és intézkedési joggal hiró, külön hatóságot 
állítottak fel a börtönügyi igazgatás egyöntetű vezetése czéljából. 
Azokban az országokban pedig a melyek még nélkülözik ez 
intézményt, vagy a kormányzat vagy legalább a szakkörök rég 
szükségesnek ismerték fel azt.5 6

Magyarország sem lehet el e nélkül, ha komolyan és őszintén 
akarja börtönügyi viszonyainak javítását és folytonos, következe
tes tovább fejlesztését!

Csak ily börtönügyi főfelügyelői hivatal szervezésével válik 
majd lehetővé a szabadságvesztés büntetés egyöntetű és szak
szerű végrehajtásának ellenőrzése, minden túlkapás meggátlása, 
minden tévedés kijavítása, valamint a börtönügyi igazgatásnak 
egy központból, ugyanazon vezérelvek folytonos szem előtt 
tartásával, helyi viszonyok és szakszerűség tekintetében teljesen 
tájékozottan vezethetése is.

A fogházaknak önkormányzati jellegű ellenőrzése a törvény- 
hatóságok közigazgatási bizottságainak az 1876. évi VI. törvény- 
czikk 37. és 38. §§. alapján kiküldött ellenőrző bizottsága által, 
-e mellett továbbra is fenmaradhatna.

Valódi hatályossággal azonban csak a főfelügyelői hivatal 
szervezése alapján volna a felügyelet és ellenőrzés gyakorolható 
csak e hivatal útján szerezhetne a börtönügyi igazgatás tudomást 
az egyes helyeken valóban tűrhetetlen helyiségekről; csak 
ennek a hivatalnak egyes tisztviselői által, az összes fegyházak- 
ban, börtönökben és fogházakban, minden évben, többször, részint 
bizonyos időszakonként, részint váratlanul is teendő, gyakori láto
gatásokkal volna képes meggyőződni arról, hogy a fennálló 
szabályok mindenütt, pontosan végrehajtatnak-e, a letartózta
tottak megfelelő elbánásban részesíttetnek-e, különösen meg
felelő munkára szoríttatnak-e ?

E hivatal feljogosítandó volna az észlelt hiányok megszün

5 L. Poroszországra nézve K r o h n e  és A s c h r o t t  értekezéseit a 
Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft I . kötetének 74. és
és VIII. köt. 32—33. 1.
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tetése végett, saját hatáskörében, haladéktalanul' intézkedni,, 
illetőleg a törvényhozás jóváhagyását igénylő javítások, vala
mint a börtönügy folytonos és gyors haladása folytán időnkint 
szükségesnek mutatkozó reformintézkedések megtétele czéljábólr 
az igazságügyi kormánynak előterjesztéseket tenni.

A hivatal szervezetének részletei nem tartoznak ez igény
telen dolgozat keretébe.

Elég kiemelnem annyit, hogy szükségesnek tartanám e- 
hivatal hatáskörébe utalni a szabadságvesztés büntetés végrehaj
tásának szellemi vezetését és a büntetési intézetek összes személyi,, 
gazdászati6 és fegyelmi ügyeit.

A hivatal egy főfelügyelőből, nehány felügyelőből, (kik a 
tulajdonképeni szemleutak megtételét is eszközölnék, felosztva 
e czélból maguk közt az összes büntető intézeteket, (egyes kerü
letenként) és a szükséges számú segéd- és kezelő személyzetből 
állana.

Minden esetre szükséges volna azonban a börtönügyi igaz
gatás körében napról-napra felmerülő építkezési, orvosi és 
számviteli szakkérdések helyes eldönthetése végett a főfelügye
lői hivatal mellett egy építész-mérnököt, egy képzett börtön
orvost és kellő számú, a számviteltanban jártas egyént állandóan 
alkalmazni.7

Mellékes kérdés az, hogy a felügyelői hivatal a kormány 
szervezetbe hová illesztetik be.8

I! Meggyőzőek e tekintetben a Tauffer fennebb idézett jeles érte
kezésében kifejtettek. L. a Magyar Igazságügy VIII. köt. 144—145. L 

7 V. ö. Jagemann értekezését: «Organismus der Gefängniss-Ver- 
waltung», a Holtzendorff és jAGEMANN-féle Hb. d. Gefängnisswesens 
II. köt. 48. 1

" Tudvalevőleg vitás kérdés, hogy' a börtönügy legfőbb vezetése az 
igazságügyminiszteriumnak, vagy a belügyminisztériumnak rendeltessék-e 
alá. Anglia, Francziaország, Olaszország és Oroszország a büntetés végre
hajtását a belügyi administratio hatáskörébe utalják, ellenben a többi 
államok az igazságügyi kormányhoz. Egyes államokban (minden követ
kezetesség nélkül, teljesen helytelenül és csak a történeti fejlődés alap
ján megmagyarázhatólag), egyes büntetési intézetek egyik, a többiek a 
másik minisztérium ügykörébe tartoznak] (pl. Poroszországban, 1. Jage- 
mann id. ért. Hb. d. Gefängnisswesens II. köt. 45. L). Maga a főfel
ügyelői hivatal Svédországban — függetlenül mindegyik miniszterium-
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Készemről a büntetés végrehajtását nem puszta administra- 
tiónak, hanem a büntető igazságszolgáltatás utolsó és gyakorlati- 
lag legfontosabb ténykedésének tekintem és ez okból annak 
■vezetését is az igazságügy miniszter mm hatáskörébe tartozónak 
vélem.

A főfelügyelői hivatalt pedig, habár mint önálló hatóságot, 
kormányzati tekintetben magának az igazságügy miniszternek 
vélném alárendelőnek, a kihez kötelessége volna évről-évre 
részletes jelentéseket tenni a börtönügy állapotáról és a kinek 
közvetítésével teijesztené elő reformjavaslatait a korona és a 
törvényhozás elé.

A jelenleg a belügyminisztériumnak alárendelt közigazga
tási fogházak pedig továbbra is meg volnának hagyhatók annak 
hatáskörében.

A főfelügyelői hivatal felállításával keresztül volna vive a 
szükséges újítás a börtönügyi igazgatás vezetése tekintetében. 
Kétségtelen azonban, hogy az első fokon is vannak reform
teendők.

Térjünk át most ezek vizsgálatára.
II. Mint minden más szervezetnél, úgy a szabadságvesztés 

büntetés végrehajtásánál is a létező intézményeknek, a holt 
szabályoknak kedvező vagy kedvezőtlen hatása a végrehajtó 
közegek minőségétől függ. A legmegfelelőbb mintaépületek, a 
legjobb büntetési rendszer, a legkitűnőbb börtönrendtartás 
hatálytalanok, sikertelenek lesznek, ha azok vezetése, illetőleg 
alkalmazása, gyakorlati érvényesítése meg nem felelő orgá
numokra bizatik.

Viszont egy kiváló szakember, egy nagy tehetségű, széles 
képzettségű vezető még fogyatékos berendezés, hiányos végre
hajtási szabályok mellett is aránylag fényes eredményeket képes 
•elérni.

A végrehajtó közegek megválasztásának kérdése tehát 
nagyfontosságű, első rangú kérdés. Különösen az igazgatónak,

ló i — csak az összminiszteriumnak van alá vetve (indítványai felett a 
király az igazságügyminiszter meghallgatásával határoz); Frarwziaor- 
szágban a belügyminisztériumba van beosztva; Belgiumban mint önálló 
«direction#, a közbiztonsági, közmívelődési és közjótékonysági ügyekkel 

van egy minisztériumban egyesítve stb.
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a vezetőnek alkalmas, vagy kevésbbé alkalmas voltától fiiggr 
bátran elmondhatni, az illető büntetési intézetben a büntetési- 
rendszer egész sikere.

A börtönügyi szolgálat első sorban olyan egyéni tulajdono
kat követel meg, a melyek az illetőnek személyiségétől függnek.. 
A jó efgyházigazgatónak valódi férfinak kell lenni, a szó legne
mesebb értelmében. Nélkülözhetetlen nála a jellemszilárdság, a 
komoly lelkiismeretesség és kötelességérzet hivatásának szere
tető, szilárd akaraterő, erélyesség és személyes bátorság.

De ezek a fényes egyéni tulajdonságok még nem meríteneü 
ki minden kelléket.

Ép oly nélkülözhetetlen a börtönügyi szolgálathoz a gon
dos, szakszerű kiképzés.

Szükséges ez azért, mert a börtönügy, az utolsó évtizedben 
e téren beállott óriási haladás folytán, ma már külön tudo
mányágé mely a vele hivatásszerűleg foglalkozóktól beható 
előtanulmányokat követel meg.

Kétségtelen, hogy minden szakismeretet követelő functiót 
csak olyan egyén végezhet sikerrel, a ki arra a szakra külön
legesen képezte magát. A börtönügyi szaknál kétszeresen áll ez 
a tétel.

Mert a szabadságvesztés büntetés tartalmát annak mai fejlő
dési fokán, s a czivilizált államokban érvényben levő büntetési 
rendszer szerint, nem meríti ki a puszta elzárás. Ismétlem, a mit 
már fennebb mondottam, e büntetési nemnek, — hála a czivi- 
lizáczió haladásának, — magasztosabb, nemesebb czélja van a. 
bűntettes testi sanyargatásánál, lassú, de fokozatos megölésénél. 
Ma is érzékeny megtorlást kell annak képezni a bűntettessel 
szemben, de egyúttal feladata azt visszaadni a társadalomnak, 
ha nem is mint erkölcsileg megjavultat (az erkölcsi javulás 
beálltát ember úgy sem volna képes megállapítani), de legalább 
mint társadalmilag megjavultat, mint olyant, a  ki a nyert okta-

< *

0 Az ebben kételkedőket, — a minden művelt államban kifejlődött,, 
roppant teijedelmű börtönügyi irodalom egyes különleges termékein, 
kivül, — elég utalnunk H o l t z e n d o r p f  F e b e n c z  müncheni jogtanárnak 
és J a g e m a n n  J e n ő  badeni miniszteri tanácsosnak többször idézett, nagy
szabású kézi könyvére, mely fényesen beigazolta, hogy a börtönisme íu 
maga egészében összefüggő, tudományos tárgyalásra is alkalmas.
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tás által szerzett ismeretei alapján belátja a büntetés szükségét 
és tisztelni tanulja az állam törvényeit, a ki a valláserkölcsi 
oktatás folytán magába száll, a ki a rendszeres m unkára szorí
tás által elszokik a tétlenségtől és módot, alapot nyer kiszaba
dulása után a becsületes megélhetésre.

Nincs és soha sem lesz igazuk a reactionarius irány köve
tőinek, midőn azt állítják, hogy a szabadságvesztés büntetés 
ma nem más, mint a bűntettes dédelgetése, elkényeztetése!

Nem úgy van! A szabadságvesztés büntetés, — de termé
szetesen csak a megfelelő végrehajtás mellett, — megtorlás, de 
egyúttal a letartóztatottnak erkölcsi nevelése. A munkáltatás, a 
valláserkölcsi oktatás, az iskolai tanítás csak eszközei ennek a 
nevelésnek.

Ezt a nevelést alkotja a foglyokkal való szakszerű elbánás, 
mely az összes büntetési és fegyelmi eszközöket az egyes bűn
tettesnek egyediségéhez alkalmazza.

A m int a büntető törvény szabad mozgást enged a bíró
nak a relatíve határozott büntetési tétel korlátái közt, épen 
úgy, — habár a büntetés végrehajtásának alapelveit a törvény- 
hozásnak kell m egállapítania, — a végrehajtó hatóságnak oly 
széles működési kört kell engedni, hogy, — m int d’Alinge 10 
helyesen mondja, —  az elítéltek végtelen különböző egyéni 
sajátságainak megfelelően alkalm azhassa a büntetést, kiegyen
líthesse a törvénynek az adott esetben talán túlszigorú voltát és 
összeköthesse a büntetés czéljával a javítás czélját.

A legnagyobb egyenlőtlenségre és ezzel együtt a leghely
telenebb következményekre vezetne a szabadságvesztés-bünte
tésnek minden elítélttel szemben teljesen egyforma módozatok 
mellett való alkalmazása. Ki fogja tagadni, hogy másképen kell 
elbánni a makacs és durva jellemű, megrögzött, többszörös 
visszaesővel és máskép a teljesen megtört, fiatal gyerkőczczel, 
ki először követte el a ballépést és a kit meg lehet és meg kell 
menteni a javulásnak ? Ki vonja kétségbe, hogy más munkát, 
más. foglalkoztatást kell adni egy erőtől duzzadó fegyencznek 
és mást egy vézna, elsatnyult, beteges embernek? Ki akarná 
állítani, hogy ugyanabban az oktatásban és tanításban kell

10 «Zum Strafvollzugsgesetz» czímű röpiratában (Lipcse, 1877.) 9. L
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részesíteni az intelligens, iskolákat végzett elítéltet, mint a 
pusztai csikóst, vagy a felvidéki hegyi legelők pásztorát, a kik 
soha sem tudtak írni-olvasni sem, a kiknek soha sem volt fogal
muk a fennálló állami és társadalmi szervezetről ?

Szóval: a szabadságvesztés büntetés végrehajtását eszközlő 
orgánumoknak tisztán kell látni feladatukat, annak egész teljé
ben, fel kell fogni a büntetés czéljait és annak elérésére kell töre
kedniük a rendelkezésükre álló minden eszközzel.

Ehhez pedig nélkülözhetetlen a külön szakképzettség.
S ezt ma már, azt hiszem, senki sem vonja kétségbe.
A nézetek csak akkor ágaznak el, ha felvettetik a kérdés, 

hogy e szakképzettség megszerzését az állam kezdeményezze és 
bizonyos fokban ellenörizze-e, vagy pedig rábízza azt egyszerűen 
már kinevezett hivatalnokainak tetszésére ?

A jelenleg még uralkodó nézet helyesnek tartja a börtön
ügyi szakban alkalmazottaknál kivételt tenni az egyébként álta
lános szabály alól, nem ír elő különleges minősítést, gondos 
előkészülést erre a pályára, hanem megelégszik annak feltevé
sével, hogy a hivatalnokok saját érdekükben ki fogják majd 
magukat képezni. ■

A magam részéről ebben jelentékeny ellenmondast látok. 
Ha az államszolgálat más ágaiban megköveteljük a szakkép
zettség megszerzésének bizonyos mérvű documentálását, miért 
tekintsünk el attól épen itt, hol képzettségre kétszeresen szük
ség van, hol egy igen fontos teendőről: a bűntettes osztálylyal 
való küzdelemnek sikeres keresztülviteléről van szó ?

De ettől eltekintve, — készséggel elismerem ugyan azt (s 
erre nemcsak a külföldről, hanem hazai fegyházigazgatóink 
köréből is tudnék példákat felhozni), hogy a különben meg
felelő egyéni tulajdonokkal felruházott börtönügyi hivatalnok 
hosszabb gyakorlattal, lassankint elsajátítja a szükséges szak
ismereteket, de azt hiszem, ez mindig csak a letartóztatottakra 
nézve veszélyessé válható kísérletek árán történhetik meg és a 
próbaidő alatt a büntetés végrehajtása nem volt oly kifogástalan, 
mint a minővé azt a teljes szakképzettséget elért hivatalnok később 
tenni fogja.

És még ha mindezek a veszélyek nem állanak is be, bizo
nyára be kell ismernie mindenkinek, hogy nagy különbség lesz
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ama börtönügyi hivatalnok közt, a ki minden előkészülés nélkül 
(habár talán más téren szerzett igen kiváló, más irányú kép
zettséggel és ismeretekkel) lép erre a pályára és a között, a 
ki elméleti és gyakorlati tanulmányokkal, gondosan képezte 
magát arra.11

Az egyoldalú elméleti előkészület kétségtelenül elégtelen.
A börtönügy tudománya csak gyakorlati érzékkel, tapaszta

latok folytán megedzett ítélőtehetséggel és a teendők technikai, 
illetőleg kezelési részének teljes ismerete mellett érvényesíthető 
sikerrel.

Czélra nem vezető volna tehát csupán elméleti előadásokra 
szorítani a kiképzést. Össze kell annak kötve lenni a különböző 
nemű büntetési intézetek mindegyikéből legalább is egynek- 
egynek megszemlélésével, az ottani ügymenetnek és kezelésnek, 
szakavatott magyarázatok kapcsában, hosszabb időn át figye
lemmel kisérésével.

Ily értelemben és ily szervezettel tartom én szükséges
nek a jövőben a börtönügyi hivatalnokoknak, de különösen
a büntetési intézetek vezetői részére külön szakképzésnek elő
írását.

Lássuk ezzel szemben micsoda minősítést követel a bör
tönügyi szolgálatba lépőktől hazai tételes törvényünk.

A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. törvény- 
czikk 20. §-a a fegyházak és kerületi börtönök igazgatóival és 
a mária-nostrai női fegyház mellett alkalmazott ügynökkel 
szemben a jogvégzettséget, jogtudományi államvizsga letételé
vel, írja elő.

Ezt a minősítést legnagyobb részben hasztalannak tartom.

11 V. ö. erre nézve és általában a börtönügyi szakképzés kérdése 
tekintetében jA G E M A N N -nak  szakavatott fejtegetéseit az általa és H o l - 

t z e n d o r f f  által szerkesztett «Hb. d. Gefängnisswesens» II. kötetének 
19—22. lapjain és különösen ugyanannak becses tanulmányát az E r k e t - 

féle «Blätter für Gefängnisskunde» XX. kötetének (1886) 229. és követ
kezőlapjain. [Franczia fordításban «L’étudepréparatoiredes fonctionnaires 
de prisons» czím alatt, a «Bulletin de la commission pénitentiaire interna
tionale» új folyamának negyedik füzetében (St. Pétersbourg et Neuf- 
chátel) 1887. septembre, 63—92. 1.]
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A fegyházigazgatónak nem kell jogtudósnak lenni,1* sőt el 
merem mondani, hogy a jogi tanfolyam alatt hallgatottak egy 
részének (legalább közvetlenül) nem fogja hasznát vehetni. 
Kérdeni, hogy fogja értékesíthetni a fegyház- vagy börtönigaz
gató, e minőségében, római jogi, jog- és állambölcsészeti, 
magánjogi, polgári eljárási, váltó-kereskedelmi jogi stb. ismere
teit? Megengedem, hogy egyik-másik, véletlenül előjövő eset
ben ezeket is felhasználhatja, épen úgy mint felhasználhatná 
minden más művelt ember. De vitatom, hogy ezeknek az isme
reteknek megszerzésére állásának helyes betölthetése végett semmi 
szüksége nincs ; azok nélkül minden hátrány nélkül ellehet.

Másrészt pedig állítom azt, hogy a jogi tanfolyam, sikeres 
elvégzése magában véve nem képez senkit jó f  'egyházigazgatóvá. 
Az ott hallgatottaknak egy része teljesen felesleges, az egész 
pedig egyáltalában nem elegendő'.

Szükséges még e tiszt helyes betöltéséhez (a megfelelő 
egyéni tulajdonokon felül) a különleges börtönügyi szakképzett
ség és a bölcsészeti tudományok egy egész csoportjának]S (az 
erkölcstannak, a lélektannak, a pasdagogia alapelveinek) beható 
ismerete, melyeket a jogi tanfolyam hallgatása egyáltalában 
nem képes megadni és melyek, — épen úgy mint a börtönisme 
gyakorlati része, — e czélra szervezett külön tanfolyamban vol
nának elsajátítandók. 12 13

12 Az irodalomban tudvalevőleg, főleg az képezte vita tárgyát,, 
hogy a fegyházigazgatót a lelkészek, katonák vagy orvosok közül he- 
lyesebb-e kiválasztani. Mindegyik nézetnek vannak szószólói. En azt 
hiszem, hogy mind a három fennebb említett osztály tagjaiból, de főleg 
a lelkészekből és katonákból, a kiket foglalkozásuk arra indít, hogy az 
emberek nevelésével és megfegyelmezésével foglalkozzanak, (feltéve min
dig, hogy a lelkészben a vallásosság nem fajúit rajongássá és a katona
tisztnél nem teng túl a katonai szigor; megkívánva továbbá a gondos 
előkészületet a börtönügyi szakra), jobb fegyházigazgató válhatik, m int 
az elméleti jogtudósból, a ki csak pandektákat olvas, vagy a gyakorlati 
jogászok átlag példányából, a ki csak jogesetekkel foglalkozik, azok 
psychologiai részének mélyebb vizsgálata nélkül

13 Meggyőzően kimutatja ennek szükségességét H o l t z e n d o r f f  : 

«Wesen und Verhältnissbestimmungen der Gefängnisskunde» czimű ki
tűnő tanulmányában (Hb. d. Gefängnisswesens I. köt,), ide vonatkozó 
rész 13—16. 1.
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A  fogházfelüg у élőktől, — a mennyiben azok nem valamely 
megfelelő katonai, vagy alsóbb rendű közigazgatási szolgálatból 
vétetnek át, — a minősítési törvény 20. §-a négy osztályú polgári 
iskola bevégzését kívánja meg.

Ha meggondoljuk, hogy a törvényszéki fogházak közöl 
kijelölt huszonöt kerületi börtön élén is jelenleg fogházfelügye
lők állanak; ha figyelembe veszszük, hogy ezek a felügyelők, 
(kiket a más irányban rendesen nagyon elfoglalt kir. ügyész 
csak kevéssé támogathat), a jelenlegi viszonyok mellett még/egy
házra és évekig tartó börtönbüntetésre Ítélt egyéneken is önállóan, 
tetszésük és belátásuk szerint volnának hivatva a szabadságvesztés 
büntetést végrehajtani, holott nemcsak börtönügyi ismeretekkel 
nem, de a törvény értelmében magasabb képzettséggel sem kell 
birniok: akkor be kell látnunk, hogy a büntetésnek az a végre
hajtása, melyet ők vezetnek, alig lehet megfelelő a jogos köve
telményeknek.

Puszta illúzió e tekintetben a fogházfelügyelők önképzésétől 
várni a javítást.

Börtönügyi irodalmunk nem mutathat fel e tudomány mai 
fejlődésének színvonalán álló s e mellett gyakorlati irányú, ter
jedelmesebb munkát, a külföldi irodalom termékeinek tanulmá
nyozását pedig nem lehet várni a rosszul díjazott, rendszerint 
kevesebb általános műveltséggel bíró és — minden mástól 
eltekintve, — már a nyelvismeret hiányával is küzdő fogház
felügyelőtől.

Ez utólagos önképzés különben csak évek múlva követ- 
kezhetik be és valósággal megtörténtét soha sem lehetséges 
ellenőrizni, tehát nem szabad támaszkodni annak vélelme
zésére sem.

A huszonöt, fogházból átalakított kerületi börtönben és a 
többi törvényszéki fogházakban tehát jelenleg a büntetés végre
hajtása bizonyára a legtöbb helyen minden szakszerűség nélkül 
és a büntetési czélok öntudatos felismerésének és következetes szem 
előtt tartásának mellőzésével vezettetik.

És minthogy több fogházunkban még a megfelelő munkál
tatás, valamint az erkölcsi és a vallási oktatás sincs behozva, 
ezekben a büntetési intézetekben a szabadságvesztés büntetés 
végrehajtása, — a testi büntetéseket képező súlyosbítást kivéve —
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valóban ott áll, a hol múlt században volt; nem egyéb a puszta 
elzárásnál.

Ilyen végrehajtás mellett az évekig tartó szabadságvesztés 
büntetésnek sem lehet megfelelő hatása.

Igen nagy baj az is, hogy a fogházfelügyelők egy része nem 
hivatásból, nem előszeretetből, hanem csak az előmenetelt 
keresve lép e pályára.14 Hiányzik tehát náluk az ösztön arra, 
hogy magukat e szakban tovább képezzék, hogy a büntetés 
szakszerű végrehajtását kedvvel, ambitióval vezessék.

A járásbirósági fogházaknál a járásbirót bírói és adminis
trativ teendői legtöbbször elvonják attól, hogy a fogház igazga
tásával behatóbban foglalkozzék. De még ha ideje és kedve 
volna is hozzá, sem igen teheti, mert börtönügyi szakismeretek
kel rendszerint egyáltalában nem bír.

Szóval — épen úgy, mint az építkezési és elhelyezési vi
szonyok tekintetében, — az igazgatásra nézve is azt tapasztal
juk, hogy a névleges kerületi börtönök, valamint a törvényszéki 
és járásbirósági fogházak a fegyházaknál kedvezőtlenebb helyzet
ben vannak. Az ezekben foganatosított letartóztatás valóban 
igen sokszor nem érdemli meg a szabadságvesztés büntetés végre
hajtásának nevét.

Én ezt kétszeres bajnak tartom.
Mert teljesen aláírom J AGEMANN-nak szakavatott conclu- 

sióit, a melyekben kifejti, hogy a börtönügy reformját az alsó 
fokon kell megkezdeni és alulról felfelé eszközölni.

«Ha megakarjuk előzni a visszaesést, — mondja ő,ls — 
arra kell törekednünk, hogy az az egyén, a ki először állott ki 
szabadságvesztés büntetést, tartós és üdvös benyomást nyerjen 
abból. Ez az első elzárás pedig majdnem mindig a kis fogházak
ban hajtatik végre és az elitéltek gyakran fiatal emberek. Ez a

Jelenleg főleg bírósági vagy ügyészségi Írnokokból neveztetnek 
ki, tehát olyan egyénekből, kiknek a büntetés végrehajtásának szak
szerű menetét a gyakorlatban sohasem volt alkalmuk látni. Még 
aránylag szerencsés választásnak mondhatjuk, ha qualificált föfegyőrök 
neveztetnek ki fogházfelügyelőkké, a mire szintén volt már eset.

15 A börtönügyi hivatalnokok kiképzésének kérdését tárgyaló, fen- 
nebb idézett értekezésében a «Bulletin de la commission pénitentiaire 
internationale» új folyam IV. füzet 74. 1.
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körülmény világosan bizonyítja a fiatal bűntettesek számára 
felállítandó javító-intézetek szervezésének szükségét, valamint a 
kis fogházak reformjának és szigorú felügyelet alatt tartásának 
nclkülözhetlen voltát. És ez a reform nincs befejezve azzal, hogy 
az építkezés tekintetében elfogadják a magán elzárási rendszert. 
Ezzel elejét veszik ugyan a közös elzárás rontó befolyásának, 
de még nem érik el a letartóztatott egyedi kezelését, pedig csak 
ez képes erkölcsi javítást gyakorolni.

Mindezeken a bajokon gyökeresen csak a kerületi börtönök 
és törvényszéki börtönök centralisatiója segíthet. Ennek hang- 
súlyozására egy újabb ok az, hogy a vezetés szakszerűségét sokkal 
könnyebb elérni néhány, nagy büntetési intézetben, melyeknek 
élére mindig akad egy-két alkalmas, kellően képzett, a börtön
ügyi szakmát életpályául választó szakember, ha megfelelő fize
tést és rangot adunk nekik.

De addig is, míg ez a centralisatio keresztül vihető lesz, 
részemről okvetlenül szükségesnek tartom a fogházfelügyelők 
szakképzettségi fokának emelését.

Míg a börtön- és fegyházigazgatók, vagy a börtönügyi 
pályán eltöltött hosszabb hivataloskodás után emelkedtek ez 
állásra, vagy éveken át szerzett tapasztalatokkal, utólag szerez
tek meg legalább a szükséges gyakorlati szakismereteket: addig 
a fogház felügyelők legnagyobb része büntetési intézetet sem 
látott azelőtt, mielőtt az illető fogház vezetését átvette, nem 
jutott felismerésére a büntetés czéljának és így ennek a czél- 
nak elérése egyáltalában közömbös előtte. Viszonyaink közt 
pedig nem lehet jogosan várni a fogházfelügyelőktől azt sem, 
hogy utólag kíséreljék meg megszerezni (a börtönügyi irodalom 
termékeinek tanulmányozásával és egyes, jól berendezett és 
helyesen vezetett büntetési intézetek megtekintésével) az állá
suk kellő betöltéséhez megkívánt szakképzettséget.

A  fogházfelügyelők számára tehát (kivéve azokat, a kik 
már korábban más állásban, börtönügyi szolgálatban voltak és 
megfelelő szakismereteket szereztek) külön rövidebb tartamú 
(6 hétre, 2 hónapra terjedő), főleg gyakorlati jellegű póttan

folyamokat vélek szervezendőknek. Elrendelendőnek vélném 
azonfelül, hogy a fogházfelügyelőknek időnkint alkalom adas
sák az e czélra a börtönügyi igazgatás által kijelölendő egy-két
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fegyház (szegedi kerületi börtön) berendezését (pl. 5—8 főre 
menő csoportokban, államköltségen) megtekinteni, és ugyanez 
alkalommal felhivandók volnának a fegyházigazgatók, hogy a 
vezetésük alatt álló intézet ügykezelését lehetőleg behatóan 
ismertessék meg az időnkint oda érkező fogházfelügyelőkkel.

A mennyiben a fogházfelügyelők számára gyakorlati pót
tanfolyamok tartása nem volna kivihető, legalább is azt tartom 
elkerülhetetlennek, hogy részükre a börtönügyi igazgatás gon
doskodjék megfelelő, szakavatott, gonddal írt kézikönyvek össze
állításáról, melyben kötelességeik, a büntetés végrehajtásának 
czélja és a büntetési rendszer alapelvei és legfőbb részletei 
könnyen érthető, rövid fejtegetésekben tárgyaltassanak.

A nagyobb büntetési intézetek megtekintésének elrendelé
sét szintén minden esetre nélkülözhetetlennek tartom.

A börtönügyi pályára készülők, valamint az ezentúl kine
vezett, korábban nem ezen a pályán működő /egyház- és börtön
igazgatók számára, időnkint, egyes, nagyobb büntetési intéze
tekhez közel fekvő városokban 16 külön börtönügyi szaktanfolya
mok tartását vélem szükségesnek. A szervezésnél főleg arra kell 
ügyelni, hogy a tanfolyam tartásával megbízott férfiak ne legye
nek egyoldalú elméleti hajlamokkal eltelve és hogy kiváló súly 
fektettessék a büntetési intézetekben szerzendő gyakorlatra.

Kívánatosnak vélem ezen kívül, hogy az igazságügyi kor
mány hasonló szaktanfolyamokat hallgatott egyéneknek (ha 
azok egyébként is rendelkeznek a szükséges tulajdonokkal) 
előnyt biztosítson a börtönügyi szakmában üresedésbe jött állá
sok betöltésénél.

Yégre abból a czélból, hogy a kir. ügyészi, illetőleg bírói 16

16 Pl. mindkét évben a téli hónapokra 6 havi időtartamra, Buda
pesten és Szegeden. Előbbinél a fővárosban elhelyezett büntetési inté
zetek, valamint a váczi fegyház, államfogház és közvetítő intézet kö
zel léte nyájtana alkalmat gyakorlati tanulm ányokra; utóbbinál a 
szegedi kerületi börtöné és törvényszéki fogházé. A szervezés rész
letmódozataira nézve 1. J agemann ide vonatkozó becses tanulm á
nyát «Bulletin de la commission pénit. internationale» új folyam 
IV. füzet 82—92. 1. A börtönügyi szakra, m int önálló tudományos 
pályára éveken át tartó külön felsőbb szakoktatás van behozva Olasz
országban már 1883 óta. Eredményei egészen jók (Jagemann Hb. d. 
Gefängnisswesens II. köt 19. 1.)
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•pályára készülő gyakorlati jogászoknak (kikre tehát egy-egy 
fogház felügyeletének nehéz feladata vár) alkalmuk lehessen 
börtönügyi szakismereteket szerezni, szükségesnek vélem a bün
tetőjogi előadásokban nagyobb gondot fordítani a börtönismei 
rész tárgyalására, valamint ott, a hol lehetséges, önálló speciál 
collegiumokban tartani részletes börtönügyi előadásokat, lehető
leg összekötve jól vezetett büntetési intézetek megtekintésével is.

III. Börtönügyi igazgatásunk szervezetének vázolásánál 
fennebb már ismertettem börtönügyi hivatalnoki személyzetünk 
jelenlegi szervezetét.

Hátra van még az őrszemélyzet viszonyainak rövid előadása.
Férfi fegyházaink mellett az őrszemélyzetet egy őrparancs

nok vezetése alatt álló fegyőr-csapat végzi, mely minden fegy- 
házban 4— 10 főfegyőrből; 13—32 I. o-ztályú és 38—63 II. osz
tályú fegyőrből áll.

Az összes fegybázi őrszemélyzet létszáma 564  egyénből17 
áll és e szerint átlag körülbelől bét-nyolcz fegyenczre esik egy- 
egy őr. — Ez átlagszám azonban nagyon csalóka. A fegyőrök 
egy jelentékeny része munkavezetői teendőket is végez ; egyes 
őrök időnkint egy-egy fél szabad napot kapnak pihenőül, elő
fordulnak betegségi esetek is, egyes őröknek a szabadban dolgo
zókat kell őrizni, másoknak a folyóson őrködni stb. De ezektől 
el is tekintve, maga az alapszám is a nálunk tényleg fennálló 
közös elzárás és a fegyházak túlzsúfoltsága mellett határozottan 
kevés. Láttam közös munkatermeket, melyekben 30—40— 50 
fegyencz űzött asztalos, lakatos, vasbútor-gyártó stb. ipart egyet
lenegy fegyőr felügyelete alatt. Ennek az őrnek az élete és vele 
együtt a fegybáznak biztonsága állandóan koczkára van téve. 
E mellett ily zsúfolt termekben egy-egy fegyőr a foglyok tény
kedésének ellenőrzését, az összebeszélés megakadályozását (kivált 
éjjel) sem eszközölheti sikerrel.

17 E  létszámból —• eltekintve a hét őrparancsnoktól — van 
55 főfegyőr, 147 I. osztályú és 362 11. osztályú fegyőr. (L. az igazság- 
ügyminiszterium működéséről szóló jelentés II. könyv 231. 1.) — Illa 
tán  a fegyintézet külső őrizete és biztonságának fentartása végett a 
71. számú gyalogezredtől — 1 főtiszt vezénylete alatt — 42 főből álló 
katonacsapat van a fegyintézethez állandóan kirendelve, Mária-Xustrán 
a  külső őrszemélyzetet hat II. osztályú férfi fegyőr végzi.
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Elijesztők azok az adatok is, a melyekből kitetszik, hogy a 
fegyőrség, tehát a legsúlyosabb szabadságvesztés büntetés 
végrehajtása körül alkalmazott őrszemélyzet is mennyire meg 
nem felelő, alkalmatlan, hanyag és rendetlen.18

Arra pedig, hogy az őrszolgálatra kellően kiképezve legyenek 
bizonyára nagyon kevésnél számíthatunk.

A közvetítő-intézetek közöl Kis-Hartán 1 főfelügyelő és 
6 felügyelő, Váczon (a fegyház őrszemélyzete köréből) 1 főfel
ügyelő és 3 felügyelő van alkalmazva.

A javító-intézeteknél Aszódon 4, Kolozsvárott 1 felügyelőt 
találunk.

A váczi államfogházban 1 főfelvigyázó és 3 felvigyázó 
van alkalmazva.

A szegedi kerületi börtön mellett 1 őrparancsnok vezetése 
alatt, 6 börtönmestert és 60 börtönőrt látunk.

A  törvényszéki és j  ár átsbir ósági fogházakban pedig — da
czára az őrszemélyzet némi csekély növekedésének, —- a rab
létszám fokozatos gyarapodása folytán ma egy-egy őrre átlago
san több fogoly esik mint 1872-ben.19 — E téren tehát hanyatlás 
állott be.

És hogy mily nagy a fogházaknál az őrszemélyzetben a 
fogyatkozás, annak legszólóbb bizonyítéka az a körülmény,

18 Ez adatokat az igazgatóságoktól beküldött jelentésekből és ism er
tetésekből merítem. Hogy példaképen csak néhányat említsek. Váczon 
88 fegyőr közöl az 1887. évi folyamán, m int alkalmatlan elbocsátta
tott 5, büntetésből lejebbezett (degredáltatott) 2, fegyelmileg b ü n te te
tett 35 fegyelmi kihágásért 26 őr. A szegedi kerületi börtönben 
67 börtönőr közöl a m últ év folyamán alkalmatlan gyanánt elbocsátta
tott 8, fegyelmi büntetésből elboesáttatott 7, rangban lefokoztatott 2 
fegyelmileg b ün te te te tt 39. Voltak olyanok is, kik tíznapi házi fogságot 
kaptak büntetésül (!) és ezektől lehessen várni azt, hogy más letartóz
tatottakra gondosan ügyeljenek és velük szemben megfelelő elbánást 
tanúsítsanak V

19 Nevezetesen a budapesti és marosvásárhelyi főügyészeknek 
többször hivatkozott jelentései szerint, [23—24. 1.] 1872-ben minden 
őrszemélyre az átlagos rablétszámból hét fogoly esett, 1886-ban ellen
ben nyolcz és pedig a törvényszéki fogházakban 1872-ben he't, 1886-ban 
kilencz; a járásbiróságiaknál pedig 1872-ben négy, 1886-ban öt.
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bogy egy-két helyen — igaz csak csekély számban (összesen 
kilenczet) — napidijas fogházőröket is kellett alkalmazni.

Az ilyen ideiglenesen alkalmazottak természetesen sem elő
képzettséggel, sem gyakorlat szerezte jártassággal, sem hivatás- 
szerű ügybuzgósággal nem bírván, a büntetés megfelelő végre
hajtásánál egyáltalában használhatlanok.

Az e téren mutatkozó viszásságok csökkentésére ennél
fogva szükségesnek látom szaporítani az őrszemélyzet létszámát 
■(első sorban a fegyházakban) és az e szolgálatra jelentkezőknek 
lehetőleg gondos kiválasztásával törekedni arra, hogy e kétség
telenül nehéz és terhes, de egyúttal nagyfontosságú szolgálatra 
minél alkalmasabb egyének legyenek megnyerhetők. Ezek 
jelentkezésére ösztönadásul kívánatos volna a javadalmazást 
bizonyos szolgálati idő után néhány százalékkal emelni és a 
végellátási igényeket is fokozni.20 A büntetési intézetek őrsze
mélyzetének létszáma nem oly jelentékeny, hogy ez a változ
tatás évenkint egy-két száz forintnál többel terhelné az állam- 
kincstárt.

Külföldön a szakkörök mind jobban-jobban hangsúlyozzák 
annak szükségét is, hogy a büntetési intézetek őrszemélyzete 
szakszerűen kiképeztessék a börtönügyi szolgálatra.

Tekintettel hazai viszonyainkra, én e részben egyelőre 
•csak azt tartom kívánatosnak, hogy a börtönügyi igazgatás az 
őrszemélyzet számára könnyen érthető, világos, de egyúttal 
alapos utasítást dolgoztasson ki, melyben kifejtendök volnának 
az őrség teendőinek részletei és azok a szempontok, melyeket e 
kötelességek teljesítésénél az őrszemélyzetnek folyton szem előtt 
tartani kell, abból a czélból, hogy a büntetés végrehajtása sike
res lehessen.

Az eddig előadottakban — nevezetesen büntetési intézeteink 
■elhelyezési viszonyainak, a börtönügyi igazgatásnak és a börtön-

20 Hasonló kívánalmakat emelnek szakkörök a k ü lfö ld ö n  is. 
L. KAiDEWEY-nek, a welheiden-i fegyház igazgatójának értekezését; «Zur 
Reform desGefángnisswesens in Preussen», a Zeitschrift für die gesammte 
Strafrechtswissenschaft Y. kötetének 707. és következő L,
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ügyi hivatalnokok kiképzésének kérdéseiben — látom részemről! 
a legfontosabb és legsürgősebb reform tárgyait.

Míg ezek mindegyikének legfőbb hiányai nem orvosoltad 
nak, főleg, míg a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának 
szakszerű vezetése és igazgatása nem biztosíttatik: mindaddig 
börtönügyi viszonyaink, a maguk egészében, nézetem szerint,, 
alig fognak vigasztalóbb képet feltűntetni.

Czélszerűtlennek tartom tehát a más kérdésekben is bizo
nyára szükséges javítási teendőkre nézve igénytelen nézeteimet 
ezúttal teljes részletességgel előadni.

E szerény előadásnak — már is a kellő határokat átlépő — 
keretében amúgy sem férnének meg azok.

Mellőzve tehát ezúttal a többi reformkérdésben a részle
tezést, szorítkozom a továbbiakban azokra a hiányokra, melye
ket — az eddig jelzettekkel kapcsolatban — lehetőleg mielőbb 
orvosiandóknak tartok. III.

III.

A  börtönrendtartás.

A büntető törvénykönyv (28—51. §§.) csak vázlatát adja 
meg azoknak a módozatoknak, a melyek mellett a, szabadság- 
vesztés büntetés különböző nemei végrehajtandók, csak azokat 
az elvi szempontokat állítja fel, a melyekre a végrehajtó köze
geknek valamely büntetési nem különböző fokozatain figyelem
mel kell lenniök.

A részletek szabályozása a börtönügyi igazgatás körébe 
tartozik. Ennek kötelessége kibocsátani a szabadságvesztés 
büntetés különböző nemeinek végrehajtása tárgyában az utasí
tásokat, ennek kötelessége megszabni a büntetés végrehajtásá
nak részleteit, de egyúttal meghatározni a letartóztatottak irá
nyában követendő bánásmódot, valamint megállapítani a 
végrehajtó közegek hatáskörét és szolgálati utasítását.

Legyen szabad a különböző büntetési nemek végrehaj
tására vonatkozó ez administrativ intézkedések összegét, rövid
ség okáért, a «börtönrendtartás» szóval jelölnöm meg.
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Ez intézkedéseket nálunk jelenleg több igazságügyminiszteri 
rendelet tartalmazza.1

E rendeletek közül a szabadságvesztés büntetés végrehaj
tásának módozataira vonatkozók nem czélozzák a büntető tör
vénykönyvünkben érvényre emelt büntetési rendszer követke
zetes keresztülvitelét, hanem csak a büntető törvény 52. §-ának 
keretében mozognak, vagyis mindenütt kiemelik, hogy a bün
tető törvény intézkedései csak a lehetőséghez képest, csak annyi
ban foganatosítandók, a mennyiben ezt a létező tényleges viszo
nyok megengedik. Természetszerű következménye ez a fennebb 
(I. alatt) részletesen ismertetett szomorú építkezési viszonyok
nak. Azok orvoslása előtt a börtönrendtartás tekintetében nagy 
részben hasztalan maradna a reform kívánása.

Nem tartozhatik tehát ez igénytelen dolgozat keretébe az 
ide vonatkozólag kibocsátott utasításokat behatóan és kritikai
lag tárgyalni. Annyival kevésbbé lehet ez szándékom, mert a 
kérdéses rendeletek hazai jeles szakembereink ketteje részéről 
már részletes bírálat, illetőleg megbeszélés tárgyát képezték.1 2

Szorítkozom ennélfogva azokra a hiányokra, a melyeknek 
orvoslását nem vélem elhalaszthatónak a börtönrendtartás tel
jes reformjának elérkeztéig.

1 A szabadságvesztés büntetés különböző nemeinek végrehajtására 
vonatkozó utasításokat az 1880. évi augusztus 9-én 2106/1. M. E. szám 
alatt kibocsátott rendelet mellékletei tartalmazzák. A fegyintézetek ház
szabályai és a hivatalnokok és örök szolgálati utasítása az 1869 február 
10-én (szám nélkül) és a 1870. junius 10-én 7876/1. M. E. szám alatt 
kibocsátott rendeletekben; az első folyamodáséi bíróságok fogházainak 
és börtöneinek rendtartása az 1874. február 18-án 696/1. M. szám 
alatt kelt rendeletben (I. és II. részét hatályon kívül helyezte a 
2106/1. M. E. 80. számú rendelet); végre a börtönháztartds az 1872, 
junius 22-én 11,216/1. M. szám alatt kelt rendeletben foglaltatnak

2 L. Tauffer Ешь nagyérdekű röpiratát «a szabadságvesztés bün
tetés különféle nemeinek végrehajtása és a pénzbüntetés» (1880); ellene 
a korán elhunyt, jeles váczi fegyházi igazgatónak: Varga -TÁNOs-nak 
észrevételeit «А börtönügy köréből» (a «Fegyházi Értesítő» 1880. évfo
lyamában és külön lenyomatban is ) ; végre Tauffer részletes, polemi- 
cus válaszát «Vitas és nem vitás kérdések a magyar büntető törvény- 
könyv büntetési rendszere tekintetében», (a «Magyar Igazságügy» XV. 
kötetének 136—172. 1.).
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Először legyen szabad egy, tulajdonképen szervezeti kérdést 
érintenem.

I. Az igazgató lévén a «a fegyintézet kormányzója», e minő
ségénél fogva neki a fegyházban elhelyezett fegyenczek, vala
mint az őrszemélyzet tagjai felett fegyelmi hatalmat, a fegy
intézet hivatalnokai felett pedigfelügyeleti jogot kell adni. Ezt a 
fennálló szolgálati utasítás meg is adja az igazgatónak.8

Nem szabályozza azonban, — legalább tudtommal, — az 
e fegyelmi joggyakorlata közben előfordulható sérelmek orvos
lásij módját.

Pedig bizonyításra sem szoruló kétségtelen igazság, hogy a 
fegyelmi úton fenyítettnek meg kell adni a panaszemelési jogot * 
az esetleg nem helyesen, vagy nem kellő mértékben alkalma
zott fegyelmi büntetésnek, vagy legalább következményeinek 
(kedvezőtlenebb osztályba helyezés, kedvezmények megvonása) 
hatályon kívül helyezése iránt.

Nagy és mielőbb pótlandó hiánynak vélem e panaszeme
lési jog meg nem adását, valamint a fogházrendtartás 232. §-ának 
amaz intézkedését is, hogy «a fegyelmi fenyíték alkalmazása 
ellen a letartóztatottnak nincsen rendes felebbezési joga, ha azon
ban a fenyített magát méltatlanul bántva érezné: szabadságá
ban áll panaszát, ha a fenyítéket a fogházfelügyelő szabta ki, 
a királyi ügyész és illetőleg, ha a kir. ügyész által fenyíttetett, 
annak idején (tehát valószínűleg csak a főügyész esetleges útja 
alkalmával) a kir. főügyész előtt előadni».

E helyett kívánatosnak vélem annak megengedését, hogy 
a fegyház igazgató részéről alkalmazott fegyelmi fenyíték ellen 
az elítélt, rövid záros határidő alatt, az igazságügyminiszte- 
riumhoz, a fogházfelügyelő intézkedése ellen az ügyészhez, ez 
utóbbié ellen a főügyészhez élhessen panaszszal. E panasz érvé- 
nyesíthetése azonban ne legyen bizonyos időszakhoz (pl. mi
niszteribiztos, főügyész szemleútjához kötve,) hanem joga legyen 3 4

3 L. az 1869. évi február 10-én kibocsátott igazságügyminiszteri 
rendelet I. rész 65. §. II. rész 1. §.

4 így van ez mindenütt a külföldön is. L. J agemann értekezését: 
«Organismus der Gefängniss Verwaltung» a Hb. des Gefängnisswesens 
II. köt. 50—52. 1.
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az elítéltnek kívánni azt, hogy panaszáról jegyzőkönyv vétessék 
fel, illetőleg, hogy panasza indokolását, kellő felügyelet alatt, 
írásba is foglalhassa.

Szükséges ez a fegyházigazgatókkal szemben annyival 
inkább, mert azok, a fennálló szabályok értelmében, fegyelmi 
kihágás esetén valamelyik tiszti Írnokot is megbízhatják a vizs
gálattal, tehát sokszor csak informatio alapján gyakorolván a 
fegyelmi hatalmat, lehet, hogy nem helyesen értesülnek a tény
állásról.

II. A börtönrendtartás reformjával vagyok kénytelen össze
kapcsolni egy másik, igen fontos kérdést is, mely tulajdonképen 
a börtönegészségügynek tárgyalásával függ össze, de a melyet 
tételes börtönügyi szabályaink a börtönrendtartásban oldanak 
meg, és pedig — nézetem szerint — teljesen helytelenül.

A büntető törvénykönyvben megállapított büntetési nemek 
végrehajtása tárgyában 1880. évi augusztus hó 9-én 2106/1. M.E. 
szám alatt kibocsátott utasítás II. mellékletének 58. §-a és
IV. mellékletének 55. §-a szerint ugyanis, ha valamely fegyencz 
vagy a kerületi börtönben elhelyezett rab elmebetegségbe esik, a 
szükséges elővigyázati rendszabályok azonnal alkalmazandók 
s az illetőnek elmegyógyintézetbe leendő elszállítása iránt hala
déktalanul jelentés teendő.

A hivatkozott Y. mellékletnek 59—65. §§-ai pedig kimerí
tően szabályozzák, hogy mily eljárás követendő az esetben, ha 
a törvényszéki és járásbirósági fogházakban elhelyezett rabo
kon és foglyokon észlelik az elmebetegség jelenségeit. Ez utóbbi 
rendelkezésekkel nem érthetek egyet.

A rendelet ugyanis kimondja, hogy ha valamely foglyon 
elmebetegség jelenségei mutatkoznak, az illetőnek lelki állapota 
szorgos figyelemmel kísérendő és «ha e betegség csakugyan félre
ismerhetetlenül elmebetegségnek bizonyulna be, mindazon ese
tekben, midőn annak gyógyíthatósága, vagy gyógyíthatatlansága 
még nem állapítható meg, az illető egyén egészségének helyre- 
állítására épen oly gond fordítandó, mint más betegségekére» 
(59. §.).

Ez valószínűleg azt akarja jelenteni, hogy az illető 
elmebeteg egyelőre a fogház kórházi helyiségeiben ápolandó; 
a mi oda vezet, hogyha a fogházban kórházi helyiség nincs

265



70

(tudvalevőleg sok fogházunkban ez az eset forog fenn), a többi 
rabokkal és foglyokkal együttesen (!) fogva tartandó.

A gyógyíthatatlanul elmebeteg fogoly pedig, ha az orvosilag 
is jogérvényesen tébolyodottnak vagy eszelősnek nyilvánítta
tott, a rendelet 65. §-a értelmében, végleg elbocsátandó s illető
ségi helyére, vagy magán gyógyintézetbe szállítandó.

Megvallom, nem értem a 61. §. rendelkezését, melyet 
kénytelen vagyok egész terjedelmében ideigtatni. E legutóbbi 
szakasz így szól: «ha a törvényszéki vagy fogházi orvosnak 
alapos megfigyelése folytán a letartóztatott állapota valósággal 
elmebetegségnek bizonyulna be, jól meg kell fontolni az orvos
nak : ha vájjon a beteg állapota olyan-e, hogy ennek további 
czélszerű ápolása a fogházban lehetséges, sőt kívánatos (?), a 
mennyiben a lélekháborodások néha oly tünetekben is jelentkez
nek, melyek szerint a tébolyodás a benső gonoszságot és gonosz 
érzületet még teljességgel nem enyészteti el, midőn tehát a fog
házi biztos őrizet előnyösebb a tébolydái vagy ápoldabeli letar
tóztatásnál, vagy pedig szükségesnek mutatkozik annak azonnal 
elszállítása a tébolydába, mely esetben a betegnek a tébolydába 
leendő felvétele, s illetőleg a felvétel engedélyezésének előzetes 
kieszközlése iránt, a kir. főügyészség útján, késedelem nélkül 
lépések teendők».

Psychiaternek kellene lennem, hogy megítélhessem: me
lyek az elmebetegségnek ama nemei, melyeknél «a tébolyodás 
a benső gonoszságot és gonosz érzületet még teljességgel nem 
enyészteti el». Orvos szakértőkre vagyok kénytelen bízni annak 
megítélését, hogy ez a különböztetés psychiatriai szempontból 
tartható-e ?

Én merem állítani azt, hogy jogi szempontból tarthatatlan.
Először azért, mert a «benső gonoszság és gonosz érzület» 

mint ilyenek a bíróra nézve közömbösek. «Cogitationis poenam 
nemo patitur.» A bírónak külső tettek kellenek, melyekben ez 
a gonosz akarat nyilvánul.

Ha pedig ilyen «valósággal elmebeteg» egyén cselekmény
ben concretisálja «benső gonoszságát», ez a cselekmény nem 
lesz visszavezethető akaratára, tehát, — a büntetőjogi beszámí
tásnak jelenleg fennálló elvei szerint, — nem is lesz büntethető. 
A fogházban tartásra tehát mi ok sincs. Még csak praeventiv
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intézkedés gyanánt sem szolgálhat az, mert büntetendő cselek
ményt épen úgy, sőt (a felügyelet hiányossága, az elkülönítés 
lehetetlensége folytán) még könnyebben követhet el a «bensőleg 
gonosz» elmebeteg я fogházban, mint valamely megfelelő gyógy
intézetben.

Nem védhető szerintem az utasításnak kérdéses rendelke
zése azon az alapon sem, hogy a további fogházban tartás bün
tetés akarna lenni a letartóztatott részéről korábban elkövetett 
büntetendő cselekményért, melynek nyoma a tettes «benső 
■gonoszságában» még fenmaradt. Elmebeteg egyén (pedig itt 
olyanról van szó, a kinek elmebetegsége kétségtelenül meg
ái lapittatott), nem tartozik sem a büntetőjog, sem a büntetés 
végrehajtásának körébe. Vele szemben a büntetés elveszti czélját, 
■indokát és ezzel együtt jogosultságát. A büntetés megtorló jel
lege épen úgy nem gyakorol rá hatást, mint nem képes az 
•erkölcsi romlottságát javítani. Az ilyen elítéltnek nincs többé 
helye a büntetési intézetben.

És pedig annál kevésbbé, mert további letartóztatása nem
csak a fennebbi szempontból, de egy másik indokból is tökéle
tesen jogtalan. A bűntettes csak szabadságvesztés büntetésre 
lett elítélve, nem pedig lelki épségének elvesztésére is. Ebből az 
következik, hogy ha elmebeteggé vált és e betegsége gyógyítha- 
tónak bizonyul (pedig ilyenekről van szó a 61. §-ban, mert a 
gyógyíthatatlanokat a 65. §. tárgyalja), az államnak nincs joga 
megvonni tőle a gyógyítás eszközeit, elzárni őt a megfelelő keze
léstől. Nincs joga épen úgy, mint a hogy nem volna joga testi 
betegsége esetén változatlanul tovább alkalmazni ellenében a 
büntetés végrehajtását és ez által fizikailag tönkre tenni a 
letartóztatottat.

A fogházak mai szervezetében pedig, midőn fogházaink 
egy része (mint a hivatalos adatokból látom, az ügyészségi 
fogházaknál 17*91 °/o, a járásbiróságiaknál % ‘3í20/o) még kór
házi helyiséggel sem bír, midőn a fogházorvosnak rendszerint 
egyáltalában nincsenek különleges ismeretei az elme-gyógyá
szatból, midőn hiányzik az elme-gyógyászatnak egyik, nagyon 
fontos alkatrésze a képzett intézeti személyzet: ilyen körülmé
nyek közt illusorius a fogházban még csak megkísérelni is az 
elmebeteg bűntettes gyógykezelését.

267



Az utasításnak fennebb részletesen ismertetett, további 
intézkedései abban foglalhatók össze, hogy az elmebeteggé vált 
fegyencz és rab mindig, a törvényszéki és járásbirósági foghá
zakban elhelyezett fegyenczek, rabok és foglyok közöl elme
beteggé vált egyének pedig akkor, ha gyógyíthatók és ha a 
fogházorvos nem észlel náluk «benső gonoszságot, vagy gonosz 
érzületet», elme-gyógyintézetbe szállítandók.

Ez volt a szabadságvesztés büntetés tartama alatt elme
beteggé vált elítéltek kezelésének első módja mindenütt.

Először Angliában és ennek példájára aztán a börtönügy 
terén előhaladottabb legtöbb kultur államban (Belgium, Holland, 
Francziaország, Olaszország, Poroszország, Baden, Szászország, 
északamerikai Egyesült-Államok stb.) felhagytak már ezzel a 
módozattal.5

Könnyen érthetőleg nem az elmebeteggé vált bűntettesek 
érdekében, (a kiknek az elme-gyógyintézetben eszközölt szak
szerű ápolás, helyes gyógykezelés csak javukra válhatna), hanem 
az elme-gyógyintézetben elhelyezett többi (bűnös múlttal nem biró) 
elmebetegeknek és általában az elme-gyógyintézetek vezetésének 
javára.

Maguk az elme-gyógyintézetek vezetői kezdték az elme
betegekké vált bűntettesek beszállítása ellen a tiltakozást és 
pedig a legerélyesebben. Utaltak arra, hogy ezek a bűntettesek, 
legtöbbször rossz szokásokat hoznak az intézetbe, sokszor rossz 
erkölcsű egyének, kiemelték továbbá, hogy ha az intézetben levő 
többi elmebetegek megtudják, hogy közéjük egy volt fegyenczet, 
rabot hoztak (és ennek kitudását nem lehet megakadályozni),, 
vagy elkeserednek, vagy felháborodnak, mindkét esetben a 
gyógyulási folyamat nagy hátrányára; továbbá, hogy a nem bün-
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5 V. ö. erre és általában az egész kérdésre: nézve a bruchsali híres 
híres fegyház orvosának BiBSTEiN-nak jeles értekezését «Criminal-Irren- 
anstalten und Invaliden-Gefängnisse» a Holtzendorff és jAGEMANN-fóle 
Hb. d. Gefängnisswesens II. kötetének 328—348. 1. Azok az elmebete
gek, a kik m ár elmebetegségük tartama alatt valamely büntetendő cselek
ményt követtek el (Angliában «criminal lunatics» [bűntettes elmebete
gek] névvel megjelölve, megkülönböztetésül az elmebeteggé vált bűntet
testől: az «insane convicts»-tői), természetesen külföldön is a közönsé
ges elmegyógyintézetekben helyeztetnek el..
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tettes elmebetegek hozzátartozóinak legnagyobb mérté ben 
rosszul esik, ha szeretett betegjeiket bűntettesekkel tudják 
együvé zárva; végre, hogy a szakértők kijelentése szerint a bűn
tettes elmebetegek beszállítása megnehezíti a gyógykezelés sikerét, 
mert megszökésük meggátolhatása czéljából az egész intézetben 
olyan intézkedéseket kell tenni, melyek a jelenlegi elme-gyógy- 
intézeteknek lehetőleg szabad kezelésre irányuló jellegét elve
szik stb.6.

E tiltakozások csakugyan arra is vezettek, hogy az elme
beteg bűntetteseket a legtöbb állam külön gyógyintézetekben 
helyezte el.

Yagy külön menhelyeket állítottak fel számukra, vagy a 
büntetési intézet, vagy az elme-gyógyintézet mellett külön inté
zetet (ellátva az elmebetegek gyógykezelésére szükséges teljes 
berendezéssel), vagy végre összekötötték őket a nyomorék bűn
tettesek részére alapított külön büntetési intézetekkel «Invali
den Gefängnisse», a melyekben egy önálló osztályt szerveztek az 
elmebetegek számára.

E módozatok közöl melyik legyen a leghelyesebb, annak 
eldöntése a szakértő elme-gyógyászok feladata.

Eészemről meg kell elégednem annak jelzésével, hogy a 
szakértők többsége, úgy látszik, a legutóbbi módozat mellett 
foglal állást.

Lényeges csak az, hogy mód nyújtassék az elmebetegek és 
az elmebeteggé vált bűntettesek elkülönítésére.

Ekkor nem lesz többé szükséges a büntetési intézetben a 
többi foglyok közt tartani azokat a bűntetteseket, a kiken elme- 
betegség jelenségei, vagy hajlam az elmebetegségre mutatkoz
nak, a nélkül, hogy valóságos elmebetegségük már teljes biztos
sággal meg volna állapítható. Ez a módozat, a melyet fogház
rendtartásunk is előír, alig más, mint elmulasztása a baj 
csirájában való elfojtásának; annyit jelent: nem gyógyítani a 
csak kezdődő elmebetegséget és ez által örökké gyógyíthatat
lanná tenni az t!

III. A legnagyobb mértékben károsnak, a büntetés megtorló■

6 L. Bibstein fennebb hivatkozott értekezését ide vonatkozó' 
rész id. h. 335. 1.
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es javító hatásával egyaránt ellentétben állónak kell tekintenem 
börtönrendtartásunknak (sajnos, a külföldi hasonló rendeletek
ben is többnyire előforduló) azt az intézkedését, hogy a letar
tóztatottak a büntetési idő alatt szerzett keresményüknek egy 
részét élelmi és élvezeti czikkek és szeszes italok bevásárlására 
költhetik.

A munkajutalom intézményét, vagyis megengedését annak, 
hogy a letartóztatott munkájának keresményéből egy .részt (az 
illető osztályának, illetőleg viseletének különbözősége szerint, 
különböző arányban) peculium gyanánt megkaphasson, teljesen 
helyesnek tartom. Kétségtelen, hogy ez az engedmény emeli a 
letartóztatott munkakedvét, szorgalmát, buzgóságát, de egyúttal 
alkalmat nyújt arra is, hogy a letartóztatottak büntetésük tar
tama alatt gyüjthessenek némi kis tartaléktőkét, mely kiszaba
dulásuk idején az első segélyt megadhassa nekik.

Nem lehet ellenvetésem az ellen sem, hogy e munkakeres
ménynek egy bizonyos százalékát a letartóztatottak még bünte
tésük tartama alatt elkölthessék szellemi élvezetekre, jótékony- 
sági czélra, tisztasági czikkekre. E kiadások megengedése egy
úttal javító hatású, mert dicséretes szokásokra vezeti a letar
tóztatottat, vagy nemes és tiszteletre méltó érzelmeket éb 
reszt nála.

De ezen kívül a büntetések végrehajtása tárgyában kibocsá
tott 2106/1. M. E. 80. számú utasítás megengedi azt is, hogy a 
«kitünően jóviseletüek» a fegyenczek közöl (II. melléklet 36. §. 
g)  pont) jobb élelmi czikkekre (szalonna, fehér kenyér, tej, vaj, 
túró, gyümölcs (?), czukor (?!) s effélék) és fél liter borra min
den hónapban egyszer; a rabok közói (IV. melléklet 34. §. 
g) pont) jobb élelmi czikkekre (felsorolva az előbbiek, hozzá téve 
még kávé, szesz nélkül thea stb.) és fél liter borra minden 
második vasárnapon; a foglyok közöl (utasítás V. melléklet 
149. §.)/<?( liter borra minden vasárnapon elkölthessék munka- 
keresményüknek egy bizonyos részét.

Nagy szerencsétlenségnek, egyetlenegy érvvel nem támo
gatható és ezerféle hátránynyal járó intézménynek tekintem 
ezt az engedélyt.

Kétségtelen, hogy a reactionarius irány hívei jórészt innen 
merítik érveiket, midőn a letartóztatottak elkényeztetéséről
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beszélnek és példa gyanánt felhozzák, hogy a fegyenczek, rabok 
még bort is «kapnak». De ez a hátrány előttem egészen mellé
kes. A reactionarius irány laicus hívei nem hivatottak és nem 
is jogosítottak arra, hogy büntetési rendszerünk egyes intézmé
nyeit bírálat tárgyává tegyék, ha az az intézmény egyébként, 
börtönügyi szempontból megállhat.

De az «étel- és italkedvezmények» megengedése nem ilyen. 
Nem tartható, sem ethikai, sem nemzetgazdasági, sem börtön
ügyi szempontból.

Nem egyeztethető össze az állami megtorlással, mert kerülő 
úton inyenczségeket és szeszes italokat csempész be a fegyen- 
czeknek, tönkre téve ezzel együtt a büntetés komolyságát.

Határozottan árt a javításnak, határozottan ront, mert 
csak a letartóztatottak testiségét érinti, és durva, anyagias 
vágyaik kielégítésére, sőt növesztésére nyújt tápot.

Behozza az egyenetlenséget a fegyházba, mert az ilyen étel
és italkedvezmények nálunk a közös elzárásban, a többiek 
jelenlétében, fogyasztatván el, ez az erkölcsileg legsülyedtebb 
fegyenczeknek irigységét, boszúvágyát ébreszti fel az igazgató 
ellen és ama fegyenczekkel szemben, a kiknek megadták ezt a 
kedvezményt, mely tőlük megvonatott.

Nemzetgazdaságilag helyrehozhatatlan kárt okoz ez enged
mény, mert, — mint a hazai fegyházi igazgatók ismertetéseiből 
is sajnálkozással látom, — annak alajíján igen jelentékeny ösz- 
szegek pazaroltatnak el a leghaszontalanabb inyenczségekre és ez 
által nagyon megcsökkenvén a letartóztatott tartaléktőkéje, kisza
badulása idejekor meg van nehezítve tisztességes megélhetése.

Még ott sem tűrhető meg ez a kedvezmény, a hol a letar
tóztatottak élelmezése elégtelen. A javítás ez esetben is az 
étlapnál eszközlendő. Gyümölcs és egyéb, táperővel nem bíró 
élvezeti czikkek bizonyára nem fogják a fegyencz testi erejét 
emelni.

Szóval sürgős szükség, hogy a mint a szakférfiak kétségte
lenül bebizonyították az étel- és italkedvezmények tarthatat
lanságát,7 a börtönügyi igazgatások is valamennyien szakítsa

7 Ijesztők a Krohne által előterjesztett kimutatás adatai, melyek 
szerint Poroszországban összesen 236,000 márkát, Francziaországban
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nak az ál-humanismus e rontó befolyású, félszeg intézményével, 
melynek epen végleges megszüntetése valódi humanitárius köve
telmény, mert közvetlenül és közvetve jelentékenyen fog közre
hatni a letartóztatottak erkölcsi javulására.

A börtönrendtartás többi, jelenleg amúgy sem orvosolható, 
vagy pedig csekélyebb fontosságú reformkérdéseire tér hiánya 
miatt sem akarok ezúttal kiterjeszkedni.8

744,000 m árkát fordítanak a letartóztatottak munkakeresményükből nya
lánkságokra és szeszes italokra. Ez adatok alapján találóan fakad ki 
K r o h n e  (a H o l t z e n d o r f f  és jAGBMANN-féle Handbuch des Gefängnisswe- 
sens II. köt. 434. 1-): «Szükséges, okszerű ez a kiadás? A fennálló 
rendelkezések értelmében elegendő és egészséges táplálékot kell adni a 
fegyencznek; mire valók tehát a pdí-élelmi czikkek ? Az elítéltnek az 
elkövetett bűntettért büntetést és pedig érzékeny büntetést kell kiállania, 
mire valók hát az élvezeti czikkek ? H a van felesleges es rossz hatású kiadás, 
úgy bizonyára ez az. Az államok sokat töprengenek a felett: honnan 
vegyék a börtönügyi reformhoz szükséges pénzügyi eszközöket. I t t  van a 
bőséges jövedelmi forrás ! Hogy pedig megy a dolog pót-élelmi és élve
zeti czikkek nélkül is, m utatja Norvégia példája, melyre a büntetés 
végrehajtásának szervezete és komolysága tekintetében minta-állam 
gyanánt mutathatunk.» Helytelenítik továbbá a kedvezményt többek 
közt: Jagemann (id. mű II. köt. 34., 36. 1. «Ein Krebsschaden in 
vielen Ländern», szükségtelen visszaélésekre, nevezetesen a munkake
resmény elpazarlására vezet, a mennyire csak lehet, megtiltandó); 
E c k e r t  (ugyanott 83.1.); K a i d e w e y  («íny és orrceiklandoztató élvezetek 
nem illetik meg a foglyot», id. ért. a Zeitschrift für die gesammte 
Strafrechtswissenschaft V. köt. 704. 1.). Igen találó érveket hoz fel 
ellene T ó t h  L ő r in c z  is (a «Babmunka» czímű jeles értekezésében 
67—68. 1.), ki azonban kifejezetten nem kívánja e kedvezmény meg
szűntetését. Nem mellőzhetjük, hogy meggyőző fejtegetéseiből néhány 
sort ide ne igtassunk. «Az állam oly élelmezési rendszert fogad el és 
foganatosít büntető intézeteiben, mely megfelel annak a czélnak, hogy 
a rabok egészségének és erejének normális állapota fentartassék, 
mindaz, a mi e czél korlátain túl megy, meggyengíti a büntetést e's elfe
lejteti a rabbal szenvedő helyzetét, melyet a büntető bíró Ítélete reá m ért.. 
A rabtársak jelenlétében elköltött jobb étel és ital, ezeknek irigységét 
ébreszti fel, a miből békezavaró, botrányos jelenetek fejlődhetnek; az 
irigység és féltékenység rút érzelmei, melyek éképen felizgattatnak, nagy 
mértékben ártalmasak az intézeti fegyelemre nézve.»

8 Csak két aggályomat legyen szabad még előterjesztenem. Az 
egyik egy kérdés felvetése, melyet talán a gyakorlati szakférfiak könnyen 
felvilágosíthatnának. Fennebb (I. alatt) már többször érintettem, hogy az
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E gészségügy és oktatásügy.

I. A szabadságvesztés büntetéssel az állam büntető hatalma 
az elítéltnek csak szabadságát, nem egyúttal egészségét vagy

IV .

ír  rendszer második fokozatának legfontosabb kelléke: a megfelelő osz
tályozás, (vagyis ugyanazt a büntetési nemet, ugyanabban a büntetési 
intézetben kitöltő raboknak, a büntetés helyes végreliajthatása czéljá- 
ból, több csoportba elkülönítése), építkezési viszonyaink mostohasága 
folytán sok törvényszéki fogházunkban egyáltalában nem, még többen 
pedig csak felette tökéletlenül vihető keresztül. Az egyes büntetési 
intézetek igazgatóságai részéről a magyar jogász-egylet börtönügyi 
bizottságához beküldött jelentéseknek kötelességszerű, beható tanulmá
nyozása közben azonban meglepett, hogy még ama büntetési intézetekben 
is, hol ezt nem helyi viszonyok teszik lehetetlenné, jelenleg érvényben 
levő börtönrendtartásunknak az osztályozásra vonatkozó alapintézkedései 
sem hajtatnak végre. — Igazolom az állítást. A végrehajtási utasítás 
II. mellékletének 17. §-a és IV. mellékletének 16. §-a szerint a fegyen- 
czek is, a rabok is három-három osztályba különítendők el, minden bün
tetési intézetben. Az első osztályba sorozandók a 24 évnél fiatalabbak • 
a másodikba a 24 évnél idősebbek; a harmadikba a visszaesők. Ezenkívül 
a műveltebb egyének számára, valamint az alaposztályokon belől lehet 
külön osztályokat felállítani. Ezzel szemben találok 1887-ben Lip>ót- 
várott négy osztályt: 1. jövevények, 2. először büntetett 24 évnél fiata
labbak, 3. 24 évnél idősebbek, 4. visszaesők; a vdczi fegyházban két 
alaposztályt, 1. először büntetettek, 2. visszaesők; a szegedi kerületi 
börtönben három osztályt, de a következőket: 1. 30 éven aluliak, 
2. 30 évnél idősebbek, 3. visszaesők. Találok továbbá, e csak példaké
pen felemlített intézetek mindegyikénél több alosztályzatot. Nem tu 
dom okát adni a rendelettől való emez eltérésnek. A nélkül, hogy 
helytelenítni akarnám az igazgatók külön-külön szerzett egyéni tapasz
talatainak értékesítését, kívánatosnak tartom a lehetőleg egyöntetű ala
pon nyugvó osztályozás behozatalát, s e czélból azt, hogy az igazgató 
urak gyakorlati tapasztalataik alapján ez irányban keletkezett meggyő
ződésüket szélesebb körök tudomására hozzák.

Másik aggályom, — mely szintén az igazgatói jelentések némelyi
kére vonatkozik, — csak alaki természetű. A vdczi és lipátvárí különben 
igen beható igazgatói jelentések felemlítik, hogy az illető intézetből 
a múlt évben elbocsátott fegyenczek, illetőleg rabok közöl ennyi száza-
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életét akarja elvenni. Határozottan ezt mutatja e büntetési 
nemnek neve és czélja, mely utóbbi a megtorláson felöl abban 
összpontosul, hogy az elitéit lehetőleg megjavítva adassék 
vissza a társadalomnak.

Teljesen igaza van tehát HoLTZENDOEFP-nak, midőn — 
épen oly találóan, m int szépen azt m ondja —  «a szabadság- 
vesztés büntetés sem testi büntetéssé, sem az egészséget elvonó,, 
vagy megzavaró büntetéssé nem  fa ju lh a t».1

Természetesen a most említett elfajulást az állam csak a 
lehetőségig gátolhatja meg. A túltömött büntetési intézetekben, 
rossz levegőben kitöltött, ülő foglalkozással járó letartóztatás 
(talán a hygienia mintaintézetei gyanánt magasztalt angol bör
tönök egyedüli kivételével), minden államban többé-kevésbbé 
megviseli a letartóztatottak egészségét és ennek világosan fel
ismerhető következménye az elitéltek magasabb halálozási és 
betegedési százaléka.

lék «teljesen, ennyi részben, ennyi egyáltalában nem javult, ennyi 
meg ennyi javulásához remény nem köthető» stb. Én azt hiszem, ez a 
számítás a legnagyobb mértékben, csalóka befolyásolt a rabok képmu
tatásától és az egyéni tévedéstől, (melynek minden ember, a legkiválóbb 
psycholog épen úgy, m int a legtapasztaltaltabb fegyházigazgató alá van 
vetve), tehát nem nyugszik reális alapon; ezenkívül a szabadságvesztés 
büntetés hatása tekintetében rossz benyomást tesz a közönségnél (leg
alább ennek laicus részénél, mely pedig nagyon óhajtandó, hogy szin
tén érdeklődjék e dolgok iránt), de az em lített gyakorlati nehézségeken 
kívül már azért is hasznavehetetlen, m ert minden igazgató más-más 
alapon mérlegelvén a javulás jelenségeit, összehasonlításra nincsen 
semmi támpont. Sőt legyen szabad tagadásba vennem azt is, hogy lé
teznék javíthatlan gonosztevő. Tudom, hogy ezt állítja az olasz positiv 
(naturalista) iskola és annak más országokban is jelentkező némely kö
vetője ; tudom, hogy e kérdés a büntetőjogi irodalomban is vitás, de 
bátorkodom arra utalni, hogy a gyakorlat száz meg száz példát mutat 
fel a javíthatatlannak jelzett egyén jobb útra térésére, mert ezerféle 
véletlen, nagy hatású körülmény van, mely a- legmegrögzöttebb embert 
is megtéríti, s így (eltekintve attól, hogy a javulás foka ember által 
nem észlelhető, belső momentum) mindenkiről csak halála után lehet 
elmondani, hogy javíthatlanul megmaradt gonosznak. Szóval azt óhaj
tanám, hogy ez adatok a jövőre nézve kimaradjanak az igazgató urak 
becses jelentéseiből.

1 L. Hb. d. Gefängnissweeens I. köt. 20. 1.
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Az államnak nincs módjában e hátrányok bekövetkezését 
teljesen megakadályozni.

De tehetségében és egyúttal kötelességében is áll egyrészt 
megtenni a szükséges intézkedéseket a szabadságvesztés bünte
tésnél az egészségre gyakorolt káros hatásoknak lehető csökken
tésére, másrészt és főleg arra, hogy a szabadságvesztés büntetés 
ne járjon testi sanyargatással és az elitéit egészségének helyrehoz- 
katlan megrongálásával.

Büntetési intézeteinknek, főleg fogházainknak fennebb 
részletezett, szomorú építkezési viszonyaiból könnyen látható, 
hogy nálunk nemcsak a humanismus, de a jog követelményeinek 
sincs e részben elég téve, hogy épen a rövid tartamú szabadság- 
vesztés büntetések, a helyiségek nyomorúságos volta miatt, alá
ássák a letartóztatott testi szervezetét.

Ennek főoka a fogházakban az egészségtelen és meg nem 
felelő (szellőztetést stb. megnehezítő) helyiségek, az élelmezés 
hiányossága és a túlzsúfoltság; 2 3 * a /egyházakban pedig egyrészt 
a túlzsúfoltság (mely az emberi organismus egészséges fenn
tartására szükséges minimális légűrtartalmat vonja meg a 
fegyencztől) és az egészségnek a fogházban töltött, korábbi 
letartóztatás alatt beállott nagymérvű megrongálása.8

2 «Eossz a fogházak levegője, m ert azok rendszerint túltömöttek, 
úgy hogy 39-93°/o-nál több egyént kell befogadniok, m int a mennyire 
hely van ; ezenfelül a legtöbb fogházban mesterséges szellőztetés sincs, 
a mi a bajt növeli, különösen télen, midőn az ablakokat nem lehet 
nyitva tartani. Az ily túltömött és rosszul szellőztethető zárkák leve
gője annyira megtelik az emberi test kigőzölgésével, bőgj’ abból a leg
veszedelmesebb egészségi hátrányok keletkeznek; különösen éjjel, midőn a 
rab ilyen helyen 7—8 órát tölt. Ezekhez járul sok helyen a fogházfalak 
nyirkossága, mely a fa lak szellőzését is hátráltatja. Köztudomású, hogy 
ily helyeken szokott a tüdőváz és görvélykór uralkodni, azon betegségek, 
melyek a fogházakban is leggyakrabban fordulnak elő. Az egészségtan 
tanítása szerint egy felnőtt embernek, zárt helyiségben, óránkint, 3 3 0  m - 
levegőre van szüksége; fogházainkban egy letartóztatott szabályszerű 
elhelyezésére 19 köbméter légűr van előírva, tényleg azonban egy letar
tóztatottra csak 11— 12 köbméter jut.» (Főügyészi jelentés 44. 1.)

3 Hogy a börtön egészségügyi viszonyok szoros összefüggésben állanak
az elhelyezési viszonyokkal, azt a hazai statisztikai adatok, a fogházakra 
nézve fennebb m ár idézetteken kívül, a fegyházak tekintetében is a 
leghatározottabban bizonyítják. így Illaván (hol az összes férfi fegy-
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Ez igénytelen dolgozatnak ide vonatkozó részét külön mo
nográfiává kellene kibővítenem, ha az ide vágó adatokat részle
tesen felsorolni akarnám. Térkimélés czéljából legyen elég utal
nom a fegyházak tekintetében Atzél Béla nagy-enyedi fegy- 
házi igazgatónak nagy gonddal kidolgozott jeles értekezésére, 
a fogházakra vonatkozólag pedig az e részben valóban meg
döbbentő őszinteséggel nyilatkozó főügyészi jelentésref

Ezek a senki által kétségbe nem vonható, nagy bajok — 
egynek kivételével — csak akkor fognak megszűnni, ha büntetési 
intézeteink megfelelőbb épületekben lesznek elhelyezhetők. 
Ezek létesítése körül pedig, ha az anyagi eszközök meglesznek, 
első sorban az orvosoknak kell bennünket szakismereteikkel 
hathatósan támogatni.

E helyütt csak arra a körülményre akarok utalni, a mit
— az építkezés kérdésétől elvontan — már most és pedig legelőször 
és haladéktalanul szakértőileg f 'elderítendőnek vélek. A szükség-

intézetek közöl, úgy a háló-, mint a munkatermek tekintetében, leg
nagyobb a túlzsúfoltság) a halálozási arány az összes forgalmi létszám
nak 4-3%-a, ellenben Váczon és Lipótváron (melyek e tekintetben sok
kal kedvezőbb helyzetben vannak) már csak 2-9, illetőleg 2-6 °/o. A bün
tetés végrehajtása körül közvetlen tapasztalatokat szerző gyakorlati 
szakférfiak határozottan constatálják azt is, hogy a fegyenczek közt a 
betegüléti és halálozási esetek leggyakoriahbak a jegyházba beszáUittatásu- 
kat közvetlenül követő időszakban. így a váczi fegyház igazgatója a bör
tönügyi bizottsághoz beküldött becses jelentésében (71. és következő 1.) 
határozottan állítja, «a fegyenczek elhalálozása leggyakoribb a fegyházba 
történt beszállításuk után következő első két évben, a minek főoka a 
törvényszéki fogházaknak elismert, rossz egészségügyi állapota.» A soproni 
fegyházigazgató úr pedig az e fegyházban 1887-ben jelentkező magasabb 
halálozási létszámot (4-33°/o) jelentésében nyíltan annak tulajdonítja, 
hogy a fegyenczek legnagyobb része (az 1886. év november havában 
megnyitott fegyházba) újonnan és pedig fogházakból szállíttatott be 
Ezt bizonyítja az is, hogy a halottak 33°/o-át a fogházból vagy közvet
lenül, vagy legalább is 4 héten belül a fegyliázi kórházba kellett beszál
lítani !

1 A t z é l  B é l a  legközelebb megjelenő értekezése felolvastatott a 
magyar jogász-egylet börtönügyi bizottságának 1888. évi junius 1-én 
tartott .ülésében «Fegyházaink betegülósi, halálozási és légürtartalmi 
viszonyai, összehasonlítva a külföldi viszonyokkal# czím alatt. (A jelen 
kérdést tárgyalja az első két fejezet.) A főügyészi jelentés ide vonatkozó 
részei 41—54. 1. és a statisztikai táblázatok 162— 169. 1.
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hez képest lesz aztán, az állított baj igazolása esetén a legsür
gősebb orvoslás, ellenkező esetben pedig a viszonyoknak a va
lódi színben feltüntetése eszközlendő.

II. A rabélelmezés kérdését értem.
Kétségtelenül hazánkban a legnépszerűtlenebb és általában 

mindenütt, különösen szakértők előtt is a legnehezebben megold
ható kérdések egyikét.

Részemről itt két nagy elvet vélek vezérszempont gyanánt 
felállíthatni. A rabélelmezés mennyiségének és minőségének 
megállapításánál, szerintem, arra kell törekedni, hogy az élelem 
bősége, vagy jósága tekintetében mellőztessék minden olyan túl- 
hajtás, a mely a szabadságvesztes büntetésnek megtorló jellegét 
csorbítaná, másrészt pedig kötelessége az államnak akként álla
pítani meg a rabélelmezést, hogy az ne csorbítsa s ne rongálja 
meg a bűntettesnek physikai erejét.

Szóval egészséges élelmet kell adni a letartóztatottaknak és 
pedig olyan mennyiségben, a mennyi okvetlenül szükséges arra, 
hogy életerőik megrongálatlanul fentartassanak.

Csak ez a helyes vezérelv és épen olyan keresztülvihetetlen, 
mint a milyen tarthatatlan a reactionarius irány követőinek az 
a sokat hangoztatott óhajtása, hogy «nem kell a rabot jobban 
tartani, mint a hogyan a legszegényebb munkás becsületes keres
ménye után élhet.»

Erre az óhajtásra először is bátorkodom kérdezni: mikor 
és miképen lehet megállapítani, hogy melyik az a «legszegé
nyebb munkás» és mi annak az élelme? Hol lehet itt egy 
általánosan elfogadható mértéket fellállítani ? Másrészt tel
jesen igaza van jeles börtönügyi szakemberünknek dr. Székely 
FEKENcz-nek, midőn arra figyelmeztet,5 hogy a «legszegényebb 
munkás» néha nem élhet meg becsületes keresményéből, hanem 
nélkülözés között elsatnyul, elnyomorodik, elhal! Feljogosítja 
ez talán az államot arra, hogy a rabokat lassú éhhalálnak vesse 
áldozatul? «Bátran felelhetjük rá, legalább is szabadság-vesztés 
büntetés név alatt: bizonyára nem !

Csak azt lehet és azt kell tehát itt kívánni, hogy az állam

5 «Börtönügyünk jelen állapota» czím alatt megjelent nagy érdekű 
czikksorozatában «Magyar Igazságügy» (1874. évi folyam) II. köt. 110. 1.
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a rabok élelmezésénél épen úgy elkerülje a fényűzést, mint a 
koplaltatást. A helyes határt a physiologusoknak és orvos szakér
tőknek kell megállapítani. Nehéz feladat az az élettan fejlődé
sének mai színvonalán, midőn e kérdésben megfelelő gyakorlati 
tapasztalatok és kellő számú statisztikai adatok nem állanak 
még rendelkezésre.6 Szükséges tehát a kérdés helyes eldöntésé
hez physiologusokon kívül tapasztalt fegyház és fogházorvosok
nak meghallgattatása is.

A mi már most hazai viszonyainkat illeti, az élelmezés 
fegyházainkban és a szegedi kerületi börtönben házilag kezeltetik, 
és az eddigi adatok szerint, részben bizonyára a házi kezelés 
folytán is, elég tápláló. Ellenkezőleg áll a dolog a fogházakban, 
a mi azt a nagy viszásságot eredményezi, hogy a szabadság- 
vesztés büntetés súlyosabb neme, mint általában egészségügyi, úgy 
élelmezési tekintetben is határozottan kedvezőbb a letartóztatot
takra nézve, mint a büntető törvénykönyv büntetési fokozata 
szerint enyhébb büntetési nemek: a börtön és a fogház.

De a Jegyházi élelmezésnél is van egy jelentékeny hiány> 
melyre itt röviden reá mutatok, mert nagyon könnyen és az 
államnak minden pénzügyi megterheltetése nélkül orvosolható és 
mert orvoslásától a fegyenczek egészségügyi viszonyainak jelen
tékeny javulását várhatni.

Ez a szükséges változatosság hiánya az élelmezésben.
Tudom, hogy a reactionarius irány követői félre fogják 

magyarázni e kijelentést és azt fogják hirdetni, hogy a fegyen
czek számára élvezetes és étvágy-gerjesztő ételeket követelek. 
Eszem ágában sincs ez ! Félremagyarázások ellen nem védekez- 
hetem ugyan, de a szakköröknek netán ellenkező nézetű tagjait 
szerencsém van utalni az élettannak és egészségügynek megdönt

6 Y. ö. erre nézve és általában az élelmezés kérdése tekintetében 
a nagyhírű Vorr-nak becses tanu lm ányát : «Die E rnährung der Ge
fangenen» a H o l t z e n d o r f f  és jAGEMANN-féle Hb. d. Gefängnisswesens 
II. köt. 165—189. 1. H azai viszonyaink szem pontjából e kérdésnek bő
vebb tárgyalását azért m ellőzhetem , m ert szerencsés vagyok u talhatn i 
dr. G r u b e r  LAJOS-nak «A rabélelmezésről» a m agyar jogász-egylet bör
tönügyi bizottságában (1888. junius 1-jén) tarto tt, igen gazdag anyag 
feldolgozásával készült, jeles értekezésére, m ely közelébb szintén el
hagyja a sajtót.
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hetetlen igazságaira, minden beteges sentimentalismustól ment, 
komoly és nagytudományú physiologusoknak szakszerű fejte
getéseire,7 a melyek kimutatják, hogy — az ételek megfelelő 
elkészítésén felül— «bizonyos változatosság szükséges még a leg
egyszerűbb élelmezésnél is és ez nem mellőzhető a fogházakban 
sem, a hol különben természetesen a mint semmi másban, úgy 
az élelmezésben sem űzhető fényűzés». Szükséges ez azért, 
mert ha mindig ugyanaz az élelem, vagy mindig ugyanabban 
az alakban (pl. a szokásos kása alakban) kerül az ember elé, 
kétségtelen physiologiai észlelet szerint, leküzdhetlen undor foly
tán, vagy képtelen azt megenni, vagy ha önmagára erőszakoltan 
megeszi azt, betegséget (emésztési zavarokat) kap tőle. All ez 
minden emberre és így természetesen a letartóztatottakra 
nézve is.

Ebből a tényből az következik, hogy a hol a büntetési inté
zetek étrendje (a mit kétségtelenül a börtönügyi igazgatásnak 
kell, szakértők meghallgatásával, előre meghatározni) hosszabb 
időn át változatlan, ott a letartóztatottak képtelenek annak egy 
részét (főleg a folytonosan ugyanazon alakban készítetteket) 
elfogyasztani, a miből az következik, hogy nem vevén maguk
hoz kellő mennyiségű táplálékot, egészségük csorbáit fog szenvedni 
még olyan étrend mellett is, mely egyébként teljesen megfelelő 
mennyiségben és minőségben rendeli kiszolgáltatni a letartóztatott 
élelmét.

És ez az eset jelenleg nálunk. A fegyházi élelmezés, az 
eddigi adatok szerint, eléggé bő, de az étrend, annak minden 
kis részletében előre, szigorúan meg lévén állapítva, a fegyház- 
igazgatóknak nincs módjában attól eltérni, mert a legcsekélyebb 
eltérés esetén is kifogásolja a számadásokat az azok felülvizsgá
latát eszközlő igazságügyminiszteri számvevőség! Ez utóbbinak 
hiába fog az igazgatóság azzal érvelni, hogy a számadásban 
feltüntetett élelmiszer ugyanannyiba, vagy még olcsóbba került, 
mint az étrendben megjelölt; hogy tápereje sem kevesebb; 
továbbá, hogy az eltérést az igazolja, mert a megállapított ételt 
a fegyenczek már nem birják megenni: mindezekkel szemben a

7 L. VoiT-nak hivatkozott tanulm ányából az idézett helyen 183—185. 
lapon foglaltakat.
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számvevőség szigorúan ragaszkodik az étrendhez és kifogásokat 
tesz, az igazgatóság pedig kénytelen visszatérni a megállapított 
étrendhez annak minden legkisebb részletében is.

A viszásság szembeszökő és kettős. Ez a módozat egyrészt 
rontja a fegyenczek egészségét, mert elvonja tőlük a tápanyag 
egy részét; másrészt pedig, az el nem fogyasztott ételmennyiség 
tekintetében okszerűtlen ételpazarlásra visz.

A baj orvoslása könnyű. Vagy időnkint, gyakran kell vál
toztatni a büntetési intézetek étrendjét, vagy fel kell hatalmazni 
a fegyházigazgatókat arra, hogy az étrendben, illetőleg az ételek 
elkészíttetésének módjában, a különböző évszakok szerint 
némely kisebb és mindig tüzetesen indokolandó eltéréseket tehes
senek.8 —

De mig a fegyházi élelmezésnél csak egy könnyen javítható 
hiányt észlelünk: addig — mint már fennebb is említettem — 
a törvényszéki és járásbirósági fogházakban letartóztatottak 
(tehát fegyenczek, rabok, foglyok, elzártak és vizsgálati foglyok9 
különbség nélkül) oly kevés élelmet kapnak, hogy testi erejük 
ásatik alá, munkaképességük támadtatik meg.

És hogy ez az állításom nem beteges álhumanismusból 
eredő túlzás, hanem a szomorú valóság feltüntetése, arra nézve 
legyen elég hivatkoznom a budapesti és maros-vásárhelyi főügyé
szeknek az igazságügyminiszterhez intézett jelentésére, mely 
egészen leplezetlenül és kiváló odaadásról és jóakaratról tanus- 
kodólag adja elő az ide vonatkozó adatokat.

Látjuk e jelentésből mindenekelőtt azt, hogy a fogházra 
Ítéltek, valamint a börtönre és fegyházra Ítéltek közül azok, kik 
az országos fegyintézetekbe el nem szállíthatók, egészséges állapo
tukban a következő napi élelmet kapják: reggel 56 deka (egy 
font) fekete kenyeret; délben 035 liter (egy meszely) rántott 
levest és ugyanannyi főzeléket; vasárnapon és csütörtökön

8 Pl. nyáron zöldségféléket főzethessenek, melyek igen kevésbe 
kerülnek (a hol a hely engedi, a fegyintézet telepén termellietők) és a 
változatosság tekintetében mégis pótolhatlanul hasznosak.

9 «A saját költségen való élelmezésnek esetei a gyakorlati életben 
főleg az ügyészségi fogházaknál, igen ritkán fordulnak elő.» (Főügyészi 
jelentés 36. 1.)
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105 gramm (hat lat) főtt hússal, más napokon hús nélkül; 
este a fogházban letartóztatott egészséges foglyok nem kapnak 
semmit. (L. id. jel. 36. 1.)

ím e! ez a napi élelmezés az, mely mellett közönségünknek 
egy része, — melyet legfelebb tájékozatlansága menthet a súlyo
sabb vádtól, — a foglyok elkényeztetéséró'l és arról panaszkodik, 
hogy a szabadságvesztés büntetésre Ítéltek egy részének jobb 
sorsa van mint a becsületes napszámosnak!

A  hivatalos adatokkal czáfolhatom meg ezt a vakmerő és 
alaptalan állítást!

A főügyészek, — kiket bizonyára senki sem fog a túlzás 
vádjával illetni, — nyíltan kijelentik, hogy na letartóztatottak 
tápláléka nem felel meg az egészségi követelményeknek, mert a 
tápanyagokat nem tartalmazza oly mennyiségben, mint a mennyit 
a test megkövetel és nem oly minőségben, hogy abból a szervezet a 
szükséges anyagokat könnyen assimilálhassa». (Id. jel. 44. 1.)

A főügyészi jelentés kiemeli azt is, hogy a letartóztatottak 
élelmezésének az igényeknek megfelelő javítása évenként leg
felebb 50—60,000 forinttal terhelné a budgetet.

Bátor vagyok kérdezni: ez az az összeg, mely Magyaror
szágot az államtönk szélére sodorná? ez az az összeg, mely 
miatt pirulnunk kell a külföld és önmagunk előtt és eltűrni, 
hogy hazánkat rosszakaróink valami Európán kívül eső fél 
müveit államnak tekintsék ?!

Mert nszabadságvesztés büntetés» czíme alatt arabok munka
erejét, egészségét, testi épségét tönkre tenni, czivilizált államban 
bizonyára nem tűrhető meg.

És különben a tényleges szükség elől ma sem lehet elzár
kózni./

Utat tör az magának, — ha a szabályszerű javítást meg
gátolják, — szabálytalan irányban.

Egy igen felvilágosult és feladatának teljes magaslatán 
álló királyi ügyésztől volt alkalmam, panasz gyanánt, hallani, 
hogy kénytelen elnézni azt a visszaélést, hogy a felügyelete 
alatt álló kerületi börtönben levő raboknak rokonaik hozzanak 
élelmet; vagy pedig kénytelen a betegek számára engedélyezett 
élelmezési adagot orvosilag rendeltetni a vezetése alatt álló 
kerületi börtönben elhelyezett egészséges rabok számára is,
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mert látja, hogy azok a rendes élelmezési adag mellett nem 
képesek élni.

íme a kérdésnek elhanyagolása oda vezet, hogy megszűnik 
a büntetés egyenlősége; kaphat valamivel több élelmet az, a 
kinek vagyonos rokona van, vagy a ki gondos, lelkiismeretes 
ügyész felügyelete alatt álló börtönben, vagy fogházban van 
elhelyezve.

Ez a különböztetés azonban meg nem tűrhető, mert tönkre 
teszi a büntetés egyenlékenységét.

De én sem emberiességi, sem igazságossági szempontból 
nem fogom fel ezt a kérdést, hanem a czélszerüségi tekinteteket 
tartom itt is első sorban irányadóknak, és ezek alapján a takaré
koskodást e tekintetben nemcsak jogtalanságnak (mert szabad
ságvesztésre, nem éhhalálra ítélték azokat a rabokat és foglyokat) 
nemcsak barbárságnak, hanem a legnagyobb viszásságnak is 
kell minősítenem, mert ha a gyarló élelmezéssel a rabnak munka
erejét tönkre teszszük, elvonjuk tőle kiszabadulása idejére a 
megélhetésére szolgáló alapot és így kényszerítjük őt visszatérni 
a bűn útjára.

Nemcsak humanitárius és civilisatorius tekintetben, hanem 
az államnak saját érdekében kell, tehát elodázhatlan gyorsan 
segítni a bajon, abban az arányban, a melyben az tényleg fenn
forog.

A főügyészek a múlt év november havában közzétett jelen
tésükben (76. 1.), a valódi állapot teljes kiderítése czéljából, a 
jelenlegi fogházi élelmezésnek tekintélyes orvosokból, vegyé
szekből és fogházi tisztviselőkből álló szaktanácskozmány által 
eszközlendő megvizsgálását hozták javaslatba a börtönügyi 
igazgatásnak.

Azóta több mint háromnegyed év múlt el, a nélkül, hogy 
(legalább tudtommal) ez irányban valami intézkedés történt 
volna. Szeretem remélni, hogy ez az intézkedés nem fog sokáig 
késni. —

De fogházélelmezésünk mizériái — azt hiszem — csak 
akkor fognak teljesen megszűnni, ha annak jelenlegi kezelési 
módja: a bérbeadás, legalább a törvényszéki fogházakban, mel- 
lőztetni fog.

Igen kiváló hazai szakemberek: Tóth Móe, Tauffek Emil,
ш
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dr. S zékely  F erencz 10 régen kétségtelenül kimutatták már 
e bérleti rendszernek tarthatatlanságát; bebizonyították, hogy 
az visszaélésekre vezet, hogy a bérlő ellenőrizhetetlen, sőt, 
hogy házi kezeléssel, egészen jelentéktelen költségszaporítás mel
lett, kifogástalanná volna tehető az élelmezés: ennek daczára 
az élelmezés bérbeadása a fogházakban, sajnos, még mindig 
nem volt megszüntethető, bizonyára főleg azért, mert mindig 
akad vállalkozó, a ki az élelmezésnek a házi kezelésnél állítólag 
olcsóbb előállítását elvállalja, természetesen a nélkül, hogy 
kötelezettségének tényleg csakugyan kifogástalanul eleget tenne.

Az élelmezésnél a bérleti rendszert a szakirodalom is egy- 
értelműleg elitéli11 s így a régi módozatnak e téren való meg
szüntetése (a hol csak az építkezési viszonyok a házi kezelés 
behozatalát egyáltalában megengedik) egyike a legsürgősebb 
reformkivánalmaknak.

III. Megnyugvással és örömmel mondhatjuk el, hogy fegy- 
házainkban a letartóztatottaknak vallási és iskolai oktatásáról 
általában megfelelően van gondoskodva.10 11 12

10 L. Tóth Mór «Tanulmányok a börtönügy köréből» czímű jeles 
müvét, 103— 114. 1.; Tauffer Emil ide vonatkozó újabb fejtegetéseit, a 
most idézett mű birálatos ismertetésében (Magyar Igazságügy I. köt. 
372—375. 1.) és dr. Székely Ferencz cziksorozatát: «Börtönügyünk 
jelen állapotáról» a Magyar Igazságügy II. kötetének 110—111. lapjain.

11 «Kétségtelen, hogy a rabélelmezésre vonatkozó összes kellékek
nek csak a házi kezeién felel meg.» J agemann Hb. des Gefängnisswesens 
II. köt. 35. 1.

12 Az unitárius vallású fegyenczeknek ugyan sehol sincs külön 
lelkészük, az izraelitáknak is csak Szamos-Ujvárott (egyébként a községi 
rabbi jár be a fegyintézetbe), a görög katholikus lelkészi teendőket, fel
hatalmazás alapján, a rámái katholikus lelkészek végzik (csak Munkácson 
és Szamos-Ujvárott van külön görög katholikus lelkész); Mária-Nostrán, 
Munkácson és Sopronban hiányzik a görög keleti lelkész is, a két evan
gélikus, ágostai és helvét, felekezet közöl minden fegyházban rendesen 
csak egyiknek vagy másiknak van külön lelkésze; de e hiányok hazai 
viszonyaink közt alig orvosolhatók és a fegyenczek különböző vallás
felekezeteinek az egyes fegyliázak közt kellő megosztása mellett nem is 
válnak nagyobb mértékben érezhetőkké. Tanító — Mária-Nostrát és 
Nagy-Enyedet kivéve — (előbbi helyen az apáczák, utóbbinál a római 
katholikus és görög keleti lelkészek végzik a tanítói teendőket) minden
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Hiány, és pedig okvetlenül orvoslandó hiány azonban, 
hogy három törvényszéki fogházunkban és pedig két olyanban 
is (a fehértemplomiban és pancsovaiban), a melyek a kerületi 
börtönök helyét pótolják (a melyekben tehát évekig tartó bör
tönbüntetésre ítéltek is állandóan vannak elhelyezve), egyetlen
egy lelkész sem alkalmaztatik és még nagyobb baj, hogy elemi 
oktatás csak 18 ügyészségi fogházba van behozva, ellenben 
negyvenkilencznél teljesen hiányzik.1S Ezekben a fogházakban 
tehát a büntetés végrehajtásának két igen figyelemre méltó 
alkatrésze egyáltalában nem valósítható meg; különösen az 
iskolai tanítás, a tudatlanságnak, a bűntettek ez egyik főokának 
leküzdője és a kiszabadulás után a megélhetésnek, a becsületes 
kenyérkereset megkezdésének elősegítője, a fogházakban telje
sen el van hanyagolva.

Melegen kell óhajtanunk, hogy azokban a fogházakban, a 
hol a helyi viszonyok ezt megengedik, mielőbb, a többiekben 
pedig az új építkezéssel egyidejűleg, legalább is a kerületi bör
tönök helyét pótló fogházakban minden esetre, orvosoltassanak 
e hiányok.

V.

Az elítéltek  m unkáltatásának reformja.

I. Elvitázhatatlanul igaz tétel, hogy az elítéltek munkálta
tása a modern szabadságvesztés büntetés legfontosabb alkat
része.

Jelentősége sokoldalú.
A büntetés végrehajtása szempontjából főfontossága abban 

összpontosul, hogy legfőbb segédeszköze az elítéltek erkölcsi jav í
tásának. Kitartáshoz, rendhez, pontossághoz, az idő megfelelő 
kihasználásához, tisztasághoz, engedelmességhez és komolyság
hoz szoktat; a letartóztatottnak öntudatára hozza saját énjé-

fegyliázunkban van és pedig lllaván  csak egy (miért ?), a többi fegybá- 
zakban kettő-kettő.

13 A budapesti és marosvásárlielyi főügyészek jelentése 60—62. 1.
28*
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nek, sokszor nem is ismert erőinek és (a munkakedvezmény 
intézménye mellett) a jogszerű birtoknak értékét.1

A szigorú és következetes munkához szoktatás kiirtja a 
letartóztatottnál a henyeséget, minden véteknek e legfőbb elő
idézőjét és ezzel megadja a javítás leghatalmasabb tényezőjét; 1 2 
végre a munka által szerzett ismeretek egyúttal módot nyújta
nak a letartóztatottnak, kiszabadulása idején, a becsületes meg
élhetésre.

A rabmunka ezenkívül büntetés gyanánt is szolgál és e jel
legét főleg az adja meg, hogy az elítélt nem választhatja meg 
(a fegyencz [büntető törvénykönyv 29. §.] egyáltalában nem, a 
rab és fogoly pedig [büntető törvénykönyv 37. és 40. §§.] leg
alább is nem teljesen) szabadon foglalkozása nemét, annak 
mérvét és idejét.

Végül a rabmunka az állam számára nagy közgazdasági 
tényező is, mert közrehat arra, hogy, — a mint ez teljesen 
jogos is, — az államnak a szabadságvesztés büntetés végrehaj
tására rendelt intézetek felállításával és fentartásával okozott 
jelentékeny kiadásai lehetőleg megtéríttessenek.

Ezekkel szemben a foglyok munka nélkül tartása nemcsak 
helyrehozhatatlan pazarlás az állam részéről, hanem gyengíti 
a foglyok physikai erejét, elveszi a büntetésnek legfontosabb javító 
eszközét, a mennyiben a tétlenséggel és e közben tűnődéssel, 
gonosz tervek kovácsolásával, szökési gondolatokkal és erkölcs
telen időtöltéssel határozottan rontó hatást gyakorol.

Jelenlegi börtönügyi viszonyainknak egyik legsötétebb 
pontja tehát, hogy az elítéltek munkaereje nemcsak majdnem 
valamennyi járásbirósági fogházban hagyatik kihasználatlanul, 
hanem hét törvényszéki fogházban3 sincs behozva megfelelő ipari 
foglalkoztatás és különösen, hogy a többi fogház közöl is ötven
egyben, tehát azoknak több mint kétharmadában, a letartóztatot

1 L J agemann «Die Gefängnissarbeit» ezimű tanulmánya Hb. d. 
Gefängnisswesens II. köt. 226. 1.

2 «Make men diligent and they will be honest,» (tegyétek az embe
reket szorgalmasokká és becsületesek lesznek) mondja ez újabbkori bör- 
börtönügyi reform halhatatlan megindítója: J o h n  H o w a r d .

3 .Főügyészi jelentés 54—56. 1.
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tak munkaereje nincs kellően kihasználva. Különösén kedvezőt
lenek e tekintetben is a maros-vásárhelyi főügyészség kerületé
nek állapotai, mert itt csak egy fogházban voltak a letartózta
tottak kellően foglalkoztatva, míg a többi tizenkét törvényszéki 
fogházban csak részben használtatott ki azok munkaereje.

Az 1872 óta e téren is mutatkozó kétségtelen javulás 
daczára nagyon kedvezőtlen állapot ez. Pedig részben legalább 
gyorsan volna orvosolható. A sokszor idézett főügyészi jelentés
ből (56. 1.) látom, hogy összesen tizenhárom törvényszéki fog
házban ((munkahiány miatt» nem voltak foglalkoztathatók a 
letartóztatottak, holott ez oly akadály, a mit nagyon kevés tőke 
befektetésével s az ügyésznek megfelelő utasításával, legfelebb 
még kitanításával, bizonyára el lehetne hárítni. A többi fog
házban természetesen csak az építkezési viszonyok változásával 
remélhetünk javulást, mert itt a hely hiánya okozza a megfelelő 
foglalkoztatás mellőzését.

A fegyházakban és a szegedi kerületi börtönben a fegyen- 
czek és rabok, a meg nem felelő helyiségek némileg bénító 
befolyásával ugyan, de egyébként mindenütt foglalkoztatva 
vannak.

A munkanemek és a munkaüzem módja azonban igényte
len nézetem szerint e büntetési intézetekben is némi változta
tást tesz szükségessé.

II. Tudva levő, hogy a kényszermunka első nemét, a sza
badban végzendő közmunkák (Eómában a damnatio ad metal
lum, opus ad metalla) képezték. Csak aránylag igen későn 
honosodott meg az ipari foglalkoztatás, de ekkor a legtöbb 
államban majdnem kizárólagos korlátlansággal.

Az 1885. évben, Rómában tartott, harmadik, nemzetközi 
congressus előkészítő bizottságának volt fentartva az az érdem, 
hogy e részben valószínűleg korszakalkotó reformnak legyen 
kezdeményezője. A bizottság megvitatásra tűzte ki a kérdést, 
hogy a földmívelő államok és a földmíves bűntettesek számára 
nem-e kellene a szabadságvesztés büntetésnek jelenlegi nemét 
megfelelően átalakítani. A kérdésre azonban nem érkeztek be 
részletesebb és behatóbb vélemények és a congressus ülésén 
már a napirendről is le akarták venni e kérdést, midőn Bkusa 
E mil, volt hollandi, jelenleg turini jogtanár egy nagy gonddal elő
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készített beszédben,4 — mely hosszabb eszmecserére adott 
alkalmat, — igenlőleg oldotta meg a kérdést, mely ezzel actuális 
fontosságot nyert bizonyára hosszú időre.

Reánk a kérdés kettős érdekkel bír. Magyarország «par 
excellence» földmívelő ország és a bűntetteseknek egy igen 
jelentékeny százaléka kerül ki hazánkban a földmívelő osztály 
köréből.

A kérdés kétségtelenül nehéz is annyiban, mert a szabad
ságvesztés büntetés végrehajtásának minden részletével szoro- 
sabb-lazább összefüggésben van.

Nem is lehet feladatom ez igénytelen dolgozatban, — mely 
különleges kérdésekkel behatóbban nem foglalkozhatik, — 
megvilágítani a dolognak minden oldalát. Csekélységemnél 
sokkal hivatottabbak erre azok a jeles szakférfiak,5 a kik e kér
désben a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának fel
kérése folytán véleményt fognak adni.

Legyen szabad tehát csak pár szóval indokolnom azt a 
nézetemet, hogy a szabadságvesztés büntetésnek a magán elzárást 
követő fokozatában (tehát a közös elzárásban és a közvetítő - 
intézetben) czélszerünek tartanám behozni a szabadban végzendő 
munkáltatást a f  égyenczek közül azokra nézve, a kik korábban 
mezőgazdasági, vagy ezzel rokon foglalkozásokat, vagy a f  egy
házban nem gyakorolható, azonban a szabadságvesztés büntetés 
czéljával egyébként teljesen összeférő ipari foglalkozást űztek.

Csak vázlatosan fogom előadni az e felfogás mellett fel
sorolható legfőbb érveket.

4 L. Brusa e tanulmányát közölve a: «Bulletin de la commission 
pénitentiaire internationale» új folyamának első füzetében (St-Péters- 
burg et Neuchátel 1887) 103—136. 1. — Brusa beszédét és az annak 
kapcsán lefolyt, felette heves és érdekes vitát lásd «Actes du congrés 
pénitentiaire international de Komé publiés par les soins du comité 
exécutif» Tome premier (Komé, 1887) 288—310. 1.

5 Dr. Fayer László budapesti egyetemi tanár, Tauffer Emil zenicai
fegyliázigazgató és Szabó J ózsef lipótvári fegyliázigazgató urak. A fel
tett kérdés némileg szűkén van szövegezve, mert csak a földmívelésre 
és az ezzel rokon mezőgazdasági foglalkozásokra terjed ki, holott ezzel 
szoros összefüggésben van a szabadban végzendő egyeb munkának (épít
kezések, talajjavítások, útépítés stb.) kérdése. л '
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A rabmunkának szerintem egyik lényeges kelléke, hogy 
legalább egy bizonyos fokig képző, eszmeébresztő, gondolkozásra 
indító legyen. A pusztán gépies foglalkozások (pl. a takácsság, 
harisnyakötés stb.) szabadon hagyják csapongni az elítélt gon
dolatait és ez által módot nyújtanak neki arra, hogy folytono
san helyzete kedvezötlenségén tépelődjék, szökési kisérletek 
tervével és hasonlókkal foglalkozzék. Ellenkezőleg, a szabadban 
végzendő munka leköti az elítélt figyelmét, képző, gondolat- 
ébresztő. Kivált a mezőgazdaságnál és az ezzel rokon foglalko
zásoknál valóban lélekemelő és ezzel együtt nemesítő is az 
elítéltre nézve, hogy ő a természetet, ezt a hatalmas teremtő 
tényezőt mozgásba hozhatja, hogy szabadságának elvesztésével 
sincsenek erői megbénítva. Én ebben ezeknek a munkanemek
nek erkölcsi javító hatását és ezzel a gépies ipari munka felett 
nagy előnyét látom.

Gyakorlatilag sokkal fontosabb azonban az a szempont, 
hogy a szabadban végzendő munkák mentek az ipari foglalkoz
tatásnak ama közgazdasági jellegű hátrányaitól, a melyek abból 
a büntetési intézetekben űzött iparokban nem jártas egyéneknél 
kétségtelenül folynak.

A fegyházigazgatóktól, még inkább a rabmunkát bérbe 
vevő vállalkozóktól és ezek munkavezetőitől kifogyhatatlan 
panaszokat hallunk abban az irányban, hogy a földmívelőt, 
vagy a kőmívest stb., szóval mindazokat, a kik a büntetési 
intézetben nem gyakorolható foglalkozást űztek, a fegyházban 
roppant nehéz megtanítni valamely ipari munkára. Hónapok 
múlva szerez csak az illető valamely iparágban némi jártassá
got, addig elront nagyon sok munkaanyagot (s e kárt a fenn
álló börtŐDrendtartás, különben egészen helyes, intézkedése 
szerint az iparűzleti pénztárnak kell megfizetni); továbbá hogy 
később is csak félig, vagy részben tanulja meg a fegyencz vagy 
rab ezt az iparágat és végre, hogy — kétségtelen tapasztalat 
szerint — kiszabadulása idején nem az esetleg elsajátított ipar
ágat folytatja, hanem visszatér földmíves vagy napszámos fog
lalkozásához.6

Ez utóbbi körülménynek könnyű a magyarázata. Az elítélt-

6 V. ö. Brusa hivatkozott értekezését idézett helyen 106. 1.
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nek büntetési ideje alatt vagy nem volt ideje a kérdéses ipar
ágban tökéletes jártasságot szerezni; vagy (a munkamegosztás 
elvének következetes keresztülvitele mellett) annak csak egy 
részletét sajátította el; vagy nincsenek meg a nélkülözhetetlen 
szerszámok és munkaeszközök beszerzéséhez szükséges anyagi 
eszközei; vagy végre nem számíthat biztos vevő közönségre, 
melynek eladhatná újonnan kezdendő iparüzletének termékeit.

Beusa (id. h. 107. 1.) utal arra is, hogy a volt íöldmívest, 
ki a (egyházban valamely iparágat elsajátított, kiszabadulásakor 
ez a körülmény valóban kínos tűnődésbe hozza. Nem tudja 
magát elhatározni, az új kereseti ágat kezdje-e meg a szabad 
életben, vagy visszatérjen régi életmódjához. Ilyen tűnődések
nek pedig épen a kiszabadulás pillanatában nincs helye. Akkor 
a volt íegyencznek nyugodt biztossággal kell törekedni meg
állapított tervének minél gyorsabb és minél következetesebb 
keresztülvitelére. Ebből a szempontból a földmívelés rabmunka
nem gyanánt való behozatalának, Brusa szerint, valóban prae- 
ventiv hatása van a visszaesés ellen, mert megmenti a kiszaba
duló rabot ettől a tűnődéstől, ettől a bizonytalanságtól.

A szabadban végzendő munkák behozatalával megszűnnék 
az a nagy nemzetgazdasági hátrány is, hogy a letartóztatottak 
egyikének-másikának nagy physikai munkaerejét a büntetési 
intézetben valóban kihasználatlanul hagyják, a mikor valami 
könnyű iparmunkát (szabóipar, harisnyakötés stb.) végeztetnek 
vele. Ezzel a volt földmíves, a volt favágó elszokik nehéz, de 
edző munkájától, melylyel eddig magát fentartotta, testi ereje (a 
letartóztatás egészségrontó hatásaitól amúgy is megrongálva), 
megcsökken és mikor visszatér a szabad életbe, ép úgy kép
telen valamely oly foglalkozásba kapni, a melyet a fegyházban 
vagy fogházban csak részben tanult meg.

Ezzel szemben, az ellenkező irányban, közegészségügyi 
szempontból, eléggé nem is hangsúlyozható előnyök folynak a sza
badban végzendő munkáltatásból. Ezek az előnyök kétszeresek 
nálunk, hol a szabadságvesztés büntetés még a fegyházak egy 
részében is, a fogházakban pedig épen, bizonyos fokban a testi 
büntetés jellegével bir, a mennyiben jelentékenyen megrongálja 
az elitéit egészségét.

A szabadban végzendő munka, legalább nappal, megmen
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tené a letartóztatottakat az egészségtelen helyiségeknek és a 
túlzsúfoltságnak testi épségükre gyakorolt káros befolyásaitól; 
a jelenleg már elgyengülteket pedig, mintegy legegyszerűbb 
gyógymód gyanánt, újra felüdítené, meggyógyítaná a szabadban 
mozgás és a jó levegő élvezhetése.7

Mellékes, de még sem hallgatható el az a három további 
érv, hogy a szabadban végzendő munkák behozatalával a pro
ductiv. tevékenység számára megnyeretnék az az idő, melyet a 
fegyenczek, rabok és foglyok jelenleg a börtönrendtartásnak egész
ségügyi szempontból tett, különben nagyon helyes intézkedésé
nél fogva sétával töltenek el; továbbá még nagyobb mértékben 
alapjukat vesztenék azok a panaszok, a melyeket a szabad ipa
rosok, jelenleg, a fegyencz-ipar által okozott megkárosításukról 
oly sokat hangoztatnak ; végre, hogy a szabadbaji végzendő mun
kák az állam részére pénzügyileg bizonyára sokkal kedvezőbbek 
lesznek, már az ipartanítással járó időfecsérlésnek és a munka
anyagrontásnak elkerülése folytán is.

Tagadhatatlan, hogy ez újítás keresztülvitele némi gyakor
lati nehézségekkel és némi veszélyekkel volna összekötve.

Mindenekelőtt összeegyeztethetetlen a szabadban végzendő 
munka a szigorú magán elzárással és az ir rendszer első foko
zatával, a mely tudvalevőleg szintén az elkülönítésből áll. De 
ez újítás behozatala daczára a magán elzárást egyáltalában nem 
is javasolnám mellőzni. Ellenkezőleg azt tartanám kívánatos
nak, hogy a büntetési idő első harmadában minden fegyencz és 
rab (tehát azok is, kik földmívelést stb. űztek) helyeztessék

7 Szakértők határozottan állítják, hogy a szabadban végzendő m unka 
e tekintetben valóban a gyógymód jellegével bír V. ö. Kirn freiburgi 
egyetemi tanárnak  ide vonatkozó fejtegetéseit a börtön egészségügyről a 
Holtzendorff és jAGEMANN-féle Hb. d. Gefängnisswesens II. kötetében 
m egjelent tanulm ányában 201. 1. — Egészen helyes u tasítást foglalnak 
m agukban e tekintetben a fogházak és börtönök kezelése tárgyában ki
bocsáto tt rendelet (a 2106/1. M. E. 80 számú u tasítás V. melléklete) 
139. és 140. §§-ai. Ezek szerin t: «Л nagyobb testi mozgással járó foglal
koztatás, különösen a férfi foglyoknál, előbbre teendő ülő munkánál és e 
részben kivált a serdülő fiatal korban levő férfi foglyokra kell tekin
tettel lenni. N em  különben, különösen a nyári évszakban a kevósbbe' zárt 
lóg befolyása alatt folytatható foglalkoztatás előbbre teendő a szobai foglal
kozásnál. »
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magán elzárásba és foglalkoztassák az e stádiumban helyesek
nek felismert ipari munkákkal. Kívánatosnak vélem továbbá, 
hogy azok a fegyenczek, a kik a büntetési idő első fokozatában 
nem viselték magukat teljesen kifogástalanul, valamint a több
szörös visszaesők ne foglalkoztassanak később sem a szabadban 
végzendő munkákkal, hanem ez utóbbi munkanemek, mintegy 
kedvezmény gyanánt, tartassanak fenn a kifogástalan magavise
letű, olyan egyének számára, a kik korábban szabadban végzett 
foglalkozást űztek, valamint azok számára is, kiknek nem volt 
állandó, rendszeres foglalkozásuk (kóborlók stb.).

Nem vethető ez ellen az az érv sem, hogy e kedvezmény
nyel igazságtalanság követtetnék el a szintén kifogástalan maga
viseletű iparos bűntettesek ellen, a kik továbbra is a fegyház- 
ban vagy fogházban, az előbbi ipari munkánál hagyatnának 
meg. Ez utóbbiak nem fogják e körülményt hátránynak tekin
teni, mert ők meg a szabadban végzendő munkát tartanák 
súlyosabbnak, nem lévén ahhoz szokva ás nem lévén elég erő
sek és edzettek annak végezhetéséhez.

És itt emelem ki, mert itt ismerhető fel legjobban, hogy 
a szabadban végzendő munkák behozatala a büntetési intézetekbe 
csak egyik természetszerű folyománya az individualisatiónak, az 
elítéltek egyéni viszonyai lehető figyelembevételének, a mi 
pedig a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának egyik legelső 
kelléke gyanánt van ma már általánosan elismerve.8

Az állítólagos veszélyek, melyekre ez újítás ellenzői utalni 
fognak, a valóságban korántsem oly lényegesek, hogy felérné
nek a fennebb vázolt előnyökkel. A különböző államokban e 
részben szerzett tapasztalatok,9 * 11 valamint a hazai közvetítő

8 Ha valamely szabó vagy ezipész követ el büntetendő cselek
ményt és a fegyliázban vagy fogházban ugyanez iparágnál alkalmazzák,
munkára szorítása bizonyára nem éri őt oly súlyosan, mintha kőfej. 
tóssel, útépítéssel, aratással foglalkoztatják. Épen így a kőműves, a föld
művelő, ha fegyházba kerül, nem korábbi foglalkozásának tovább foly
tatását, hanem kétségtelenül azt fogja nehezebben elviselni, hogy egész 
nap (a sétaóra kivételével) csendesen ülve, valamely ipari munkát végez
zen, a megszokott szabad levegő helyett, az elzárt és túltömött munka
termekben.

11 Brusa idézett tanulmányában (id. helyen 113—135. 1.) részlete
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intézeteknél, egyes fogházainknál, legutóbb egy folyószabályo
zási munkálatnál10 tett kísérletek bebizonyították, hogy ha a 
szabad munkára használt letartóztatottak megválasztása körül 
a kellő óvatossággal járnak e l; továbbá, ha figyelmeztetik őket, 
hogy a legkisebb kihágás esetén a fegyházba helyeztetnek visz- 
sza és újból ipari munkára alkalmaztatnak; valamint ha közlik 
velük, hogy szökési kísérlet esetén az őrség jogosítva van fegy
verét használni; a büntetés végrehajtásának ez a módozata 
nem jár több szökési kísérlettel, sem egyéb visszaélésekkel» 
illetőleg kihágásokkal, mint a mennyi a szabadságvesztés bün
tetés végrehajtása körül általában elő szokott fordulni.

Mindezeknél fogva óhajtandónak vélem, hogy az összes 
fegyházak mellett, valamint a törvényszéki és járásbirósági fog
házak közül azok mellett, melyeknél a helyi viszonyok ezt meg
engedik (pl. a közelben kellőleg elzárt földterület, kert stb. 
bérelhető), végre a központi fogházak létesítése esetén mindezek 
mellett is, mezőgazdasági, kertészeti vagy szölömüvelési telep Üté

sén ismerteti ama tapasztalatokat, melyeket a külföldön a szabadban 
munkáltatással szereztek.

10 Hazánkban — tudtommal — eddig csak a lipótvári, mária-nostrai, 
munkácsi és szamos-ujvári fegyházakban elhelyezett fegyenczek végeztek 
a szabadban is különböző munkákat. IApótvárott a fegyházi épületeket 
körülvevő várfalakon kívül eső posványos terület évek bosszú során át 
nagy kitartással és aránylag kevés költséggel töltetett fel és a jeles 
igazgató érdeméből az egészségtelen talaj ma már termőfölddé van át
alakítva. E termőföldből most már 62 hold szántóföld gyanánt, 15 hold 
pedig rét gyanánt, gazdaságilag müveltetik és pedig igen jó anyagi és 
morális eredménynyel. Az a fegyház mellett felállítandó és épen most 
munkában levő közvetítő-intézet összes épületei is fegyencz munkaerővel 
állíttatnak elő. A számos-újvári fegyházban elhelyezett fegyenczek egy 
része 456 napot gyapjúmosással töltött el a Szamos folyón. (Jelentés az 
igazságügyminiszterium működéséről II. könyv 251. 1.) A kis-hartai 
közvetítő-intézetben íöldmívelést, a vácziban kertészetet űznek a fegyen
czek. Rendellenesség (kivéve a kis-hartai intézetben előfordult egy szökést) 
nem jö tt még elő. Az 1887. év tavaszától novemberig a jászberényi 
törvényszéki fogházból 84 rab és a váczi fegyházból 54 fegyencz nyolcz 
hónapon át a Galga patak szabályozásánál alkalmaztatott. Szökés vagy 
egyéb kihágások nem fordultak elő, a letartóztatottak e munkát elő
szeretettel végezték; szóval a kísérlet teljesen sikerült. (Jelentés az 
igazságügyminiszterium működéséről I. könyv 161— 165. 1.)
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sütessék és az intézetben elzártuk közöl a korábban mezőgazda- 
sági foglalkozást űzők itt is e munkára; a büntetési intézetben 
gyakorolt iparágakban nem jártas többi egyének pedig a sza
badban űzött más megfelelő foglalkoztatásra használtassanak fel. 
(Pl. a kőművesek, — de természetesen kívülök egyéb letartóz
tatottak is, — építkezésekre, különösen büntetési intézetek 
létesítésére, 11 talajjavításra, a hazánkban oly nagy szükséget 
képező folyó-szabályozásokra, csatornák készítésére, vasutak 
építésére, katonai építkezésekre stb.) Ha a közmunkákban sza
bad munkások is vennének részt, a fegyenczek és rabok azoktól 
természetesen elkülönítendők lesznek. Téli időben, midőn a 
szabadban nem eszközölhető a letartóztatottak foglalkoztatása, 
ezek az elítéltek is ipari munkával (főleg -könnyen eltanulható 
és a szabad életben is könnyen hasznosítható iparágakkal) vol
nának foglalkoztatandók. Első sorban olyanokkal, a melyeknek 
a mezőgazdálkodásnál is hasznát vehetik.

A különbség a szabadban dolgozó fegyenczek és rabok, 
valamint a más, közvetítő-intézetbe helyezettek közt természe
tesen élesen elhatárolandó. Az előbbiek szigorúbb fegyelem alatt 
tartassanak és mindazok a kísérletek, melyek a közel jövőben a 
szabad életre átmenő fegyenczczel szemben megtétetni szoktak 
(pl. apróbb megbízások adása az intézeten kívül is), velük szem
ben mellőzendők.

Ily szervezés mellett, azt remélem, ez újítás erkölcsileg, 
egészségügyileg és államgazdászati szempontból egyike volna a 
legüdvösebb börtönügyi reformoknak. —

De ez újítás keresztülvitele előtt is óhajtanom kell a bün
tetési intézeteinkben jelenleg űzött ipari munkanemek egy ré
szének mielőbbi kiküszöbölését. Egyrészt azokat értem, melyek 
teljesen gépiesek, a fegyencz értelmét és gondolkozását egyáltalá
ban nem fejlesztik (pl. takácsság, s általában kötő-szövő ipar- 

, ágak, sodronyszövés stb.), másrészt pedig, a melyek a fegyencz 
testi erejét egyáltalában nem veszik igénybe ез így főleg az erő-

11 Angliában a rabok munkaerejének felhasználásával sikerült arány
lag rövid időn és nagyon csekély költséggel megfelelő büdtetési intéze
teket emelni, Hogy a hazai fegyenczek és rabok szintén kifogástalan 
sikerrel alkalmazhatók hasonló teendőkre, m utatja a lipőtvári példa. -
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sebb dologhoz szokott elítéltek munkaerejét és ezzel a kisza
badulás idején megélhetési képességüket is csökkentik (pl. 
harisnyakötés, papírzacskó-készítés stb.). Az utóbbiak közé 
kell sorolnom a törvényszéki fogházainkban oly annyira elter
jedt (40 fogházban űzött) kosárkötést, mely az iparmunkának a 
fogházakba behozatala végett kétségtelenül alkalmas munka
nem volt, sőt bizonyos tekintetben nagy nemzetgazdasági szol
gálatokat is tett,12 de a melyet nem tartok a rabmunka kellé
keivel felruházott foglalkozásnak.

III. A rabmunka roppant terjedelmű és a büntetés végre
hajtásának annyi mellékkérdésével szorosan összefüggő tanából 
még csak a munkaüzem módjára nézve akarok néhány igényte
len megjegyzést tenni.

Tudvalevőleg a különböző államokban három módozatát 
ismerik a rabmunka-üzemnek.

A házi kezelést («régié»), a bérbeadási rendszert («entre- 
prise», ez ismét «entreprise générale» vagy «speciale») és a 
közvetítő módozatot («travail sur commande, Accordsystem, 
pieceprice plan system, sistema di cottimo»), melyre tud
tommal hazánkban nincs külön műszó elfogadva és melyet, 
rövidség okáért, legyen szabad «vállalkozói rendszernek» 
neveznem.

A házi kezelésnél az állam állítja fel a munkaszemélyzetet 
és a munkaeszközöket, az állam szerzi be a nyers munkaanya
got és, saját vezetésével és koczkázatával, de egyúttal saját 
hasznára, dolgoztatja fel és adja el azt. A bérleti rendszernél a 
bérlő veszi bérbe a fegyenczmunkaerőt, ez állítja fel a munkaesz
közöket, adja az anyagot és az előállított munkatermékkel mint 
tulajdonával rendelkezik. A vállalkozói rendszernél az állam 
vezeti, saját személyzetével, a munkát, a vállalkozó nem jöhet 
érintkezésbe a letartóztatottakkal, ő csak a nyers anyagot adja 
a büntetési intézet vezetőjének és ettől kapja vissza értékesítés , 
végett a kész munkaterméket, mely után vagy darab, vagy nap-

18 Valóban bámulatos mérvben előmozdította a szőlőkivitelt ha
zánkban és ezenkívül igen jelentékeny pénzügyi előnyökkel is járt. L. a 
budapesti és maros-vásárhelyi főügyészek jelelentését 55—56. 1.
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számra bizonyos díjat (itt már nem mondhatjuk, hogy bért) 
tizet.13

Nem fér ez igénytelen tanulmány keretébe, hogy e külön
böző rendszereket vizsgálva, a kérdést minden oldalról meg
világítani törekedjem. Erre annyival kevésbbé van szükség, 
mert a közel múltban, az 1885. évben, Rómában tartott nem
zetközi börtönügyi kongressus előmunkálataiban és vitáiban e 
kérdés igen beható, gondos tárgyalásban részesült, és mert erre 
nézve hazai irodalmunk is a legújabb időben kiváló hazai szak
férfiú14 tollából igen alapos és becses értekezést mutathat fel.

Igaz, hogy a kérdés a gyakorlatban még nincs eldöntve, a 
mennyiben a különböző államokban ellentétes rendszereket és 
pedig lényeges részeltérésekkel látunk érvényben; valószínű
leg az elméletben is fog még egy ideig tartani a vita, de annak 
eredménye alig lehet kétes amaz adatok után, a melyekkel a 
házi kezelés rendszerének hívei a harmadik nemzetközi börtön
ügyi kongressuson — nézetem szerint — teljesen bebizonyí
tották,15 hogy a büntetés czéljaival, feladatával, helyes végre
hajtásával csak az általuk pártolt rendszer egyeztethető össze, 
és hogy ez a rendszer egyúttal pénzügyi tekintetben is jelentéke
nyen előnyösebb.

Teljes elismerésünkre méltó, hogy hazánkban a börtönügyi 
igazgatás vezetői mindjárt az alkotmányos aera kezdetén e 
helyes felfogást tették magukévá, és a rabmunkának az osztrák 
absolut kormány részéről behozott bérbeadása helyett a bérleti 
szerződések lejártával a fegyintézetekben fokozatosan és követ
kezetesen tértek át a házi kezelésre.

13 V. ö. ÍAGEMANN-nak a rabmunkáról szóló tanulmányát a Hb. des 
Gefangnisswesens II. kötetének 242. 1. Ugyanitt (a 243. lapon az 5. 
jegyzetben) kiemeli a szerző, hogy a vállalkozói rendszernek lenyege'hez 
tartozik, hogy a munkaadó ne lephessen be a munkatermekbe, illetőleg 
munkazárkákba.

14 «Fegyliázi tanulmányok II. A rabmunka.# Tóth Lőrincz ren
des tagtól. Akadémiai értekezések a társadalmi tudományok köréből, 
IX. köt. 6. füzet. (Budapest, 1888.)

15 L. Skotjsés-, Illing- és Тлим'кк-пак e kérdés tekintetében 
adott véleményét és az ezek felett lefolyt vitát az «Actes du congris 
penitentiaire international de Rome» I. kötetének 413—439. 1.
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Ma csak a mária-nostrai női fegyházban van még érvény
ben a régi rendszer a maga teljes egészében, és pedig itt — 
mint már fennebb említettük — a rabmunka bérbe van adva 
az intézetet vezető és gondozó apáczáknak, a panlai szt Vinczé- 
ről nevezett irgalmas nővéreknek, kik minden egyes rabnőért 
34 krajczárt kapnak naponkint az államtól és kapják ezenfelül 
a íegyencznők egész munkakeresményét.

Ez a sajátságos szervezet azonban, melynek hátrányait 
már fennebb megkisérlettük kimutatni, alig lesz huzamosabb 
ideig fentartható és így a bérleti rendszernek utolsó maradványa 
is, reméljük, rövid időn megszűnik létezni.

De ha maga a bérleti rendszer kihaló félben van is hazánk
ban, ennek jelentékeny maradványa még mindig fennáll és 
pedig a fennebb már érintett vállalkozói rendszernek egy teljesen 
elfajult alakjában.

E rendszernek hazánkban szokásban levő alakja abban 
áll, hogy valamely iparos (többnyire nagyiparos czégek), előle- 
ges szerződés alapján, nyers munkaanyagot szállít az illető 
büntetési intézetbe; ezt a saját maga vagy munkavezetői fe l
ügyelete alatt feldolgoztatja a letartóztatottakkal, értékesíti az 
árút és a munkás után a munkanapok száma szerint, illetőleg 
a kész munkáért, darab számra, előre meghatározott bért fizet 
az államnak. E módozat tehát megegyezik a bérleti rendszer
rel abban, hogy a vállalkozó vagy munkavezetője vezeti a mun
kát; különbözik ellenben abban, hogy nem a rabmunka mint ilyen 
adatik bérbe, hanem a nyers anyagot adó vállalkozó csak a kész 
proáudumért fizet bért.

E rendszernek kettős előnye van a házi kezelés felett.
Egyrészt nem kíván az állam részéről nagyobb tőkebe

fektetést és ezzel együtt nagyobb koczkázatot, és másrészt meg
kíméli az igazgatót az iparüzem vezetésével járó nagy elfoglalt
ságtól, tűnődéstől, gondoktól.16

16 Főleg e kettős szempontból foglal határozott állást e rendszer 
mellett a soproni fegyház jeles igazgatója : B alkay I stván, e fegyháznak 
jelen állapotáról a magyar jogász-egylet börtönügyi bizottságához be
küldött ismertetésében. Ezeken felül még kiemeli azt is, hogy a vállalkozók 
munkavezetői jobban beoktatják, kiképezik az ipari munkára a fegyenczét,
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Ezek az előnyok tagadhatatlanok, a kérdés csak az, felér- 
nek-e ezek a módozatnak hátrányaival?

És erre a kérdésre felelvén, figyelembe kell vennünk azt 
is, hogy a házi kezeléshez szükséges tőkebefektetés — mint 
kétségbe vonbatatlan gyakorlati példákból kitűnik 17 — egyál
talában nem követel az államtól komoly akadály gyanánt szol
gálható tetemesebb összegeket; továbbá, hogy ez a befektetés a 
házi kezelés nagyobb jövedelme mellett megtérül; végül, hogy 
az iparüzem vezetése — a hazánkban dívó kezelési módozat sze
rint — nem magára az igazgatóra, hanem egyik kezelő hivatal
nokra (rendszerint az egyik Írnokra) szokott bízatni, hogy tehát ez 
nem vonja el az igazgatót más fontosabb kötelességei teljesíté
sétől, hanem inkább csak a nagyobb kiadások megtételénél a 
döntés, továbbá a felügyelet és az ellenőrzés nyugszik az igaz
gató vállain; ezeket pedig — nézetem szerint — a büntetés 
végrehajtásának helyes szempontból való, egyöntetű vezethetése 
végett okvetlenül az igazgatóra is kell bízni.

Mindezeknél fogva a sokat hangoztatott két előny jelentő
sége nagyon eltörpül a vállalkozói rendszernek a bérbeadási 
rendszerrel közös hátrányai mellett, melyek sokkal ismerete
sebbek, hogy sem azokra bővebben rámutatnom kellene. Legyen 
elég utalnom arra, hogy a vállalkozói rendszer mellett is az 
állam valósággal bérbe adja (csakhogy más név alatt) a letar
tóztatottak munkaerejét, és így kiszolgáltatja azokat a vállalkozó 
önös, természetszerűleg a nyerészkedési czéltól vezetett, egyéni 
érdekeinek ; hogy itt is kifejlődik az a káros és a büntetés czél- 
jával egyáltalában össze nem egyeztethető dualismus az igaz
gató és a vállalkozó, illetőleg ennek munkavezetője közt, a mit 
a bérbeadás ellenzői oly méltán kifogásolnak, és hogy e rend
szernél is a fegyenczeknek nem erkölcsi javulása, nem jó maga

m int ez a házi kezelés mellett (fegyőr-munkavezetőkkel) eszközölheti 
volna. Ez utóbbi szempontot azonban részemről mellékesnek tartom, 
m ert azt hiszem, hogy megfelelő fizetés mellett (a mit a házi kezelés 
nagyobb jövedelme kétségtelenül megtérít). Magyarországon mindenütt 
lehet kapni szakképzett munkavezetőket, a kiknek alkalmazásával ugyanezt, 
az eredményt az igazgató is elérheti.

17 L. Tóth Lőrincz id. ért. 35—36. 1.
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viselete, hanem fokozottabb ügyessége, vagy nagyobb munka- 
képessége részesül a vállalkozó részéről — és az igazgató 
kényszerű beleegyezésével — folytonos jutalmakban és ked
vezményekben,18 sőt valóságos védelemben; 19 végül, hogy — 
a hazai adatokból, nevezetesen a fegyházigazgatóknak jelenté
séből kitetszőleg — a házi kezelés pénzügyileg a vállalkozói 
rendszernél is jelentékenyen előnyösebbnek mutatkozik.

Ez utóbbi körülményt nem is kell részletes számadatok 
előterjesztésével hosszabban indokolnom.

Elég, ha rágondolunk arra a nagy viszásságra, hogy az 
állam saját szükségleteit (pl. a katonaruhák varratását) vállal
kozóknak engedi át és ezek a vállalkozók, vagy alvállalkozóik 
fegyencz- vagy rabmunka erővel az állam büntetési intézetei
ben állítják elő a kérdéses iparczikkeket; és e munkaerőért 
fizetnek ugyan az államnak, de ez utóbbi mégis megkárosodik 
azzal a jelentékeny összeggel, a mely e könnyen mellőzhető 
közvetítésért, nyereség fejében, a vállalkozónak jut. És így van 
ez más iparágaknál is.

Végül nem szabad elfeledni azt a szempontot sem, hogy 
a házi kezelés, a hazai tapasztalatok szerint is, a vállalkozói 
rendszernél sokkal kevésbbé károsítja a szabad ipart, mely 
szempont figyelembe vétele pedig, épen hazai viszonyaink közt, 
amúgy is a kezdet nehézségeivel és a kedvezőtlen viszonyokkal 
küzdő iparunkkal szemben, kétszeres kötelessége a börtönügyi 
igazgatásnak.

Mindezek alapján azt az óhajunkat kell kifejeznünk, hogy

18 A soproni fegyházról szóló jelentésből látom, hogy a vállalkozó 
«a mennyiség vagy minőség tekintetében kiválót előállító munkást — az 
igazgató engedélye alapján — külön ipardíjjal is ( !)  jutalmazza». Ezt a 
büntetés czéljával, a fegyházban okvetlenül szem előtt tartandó egyen
lőség szempontjával és a fennálló börtönrendtartással is feltétlenül ellen
kezőnek tartom.

19 A vállalkozó vagy munkavezetője — m int számos esetben az 
illető igazgatóktól elbeszélni hallottuk — természetesen a saját érdeké
ben, tőle telhető minden módon küzd az ellen, hogy valamely ügyes, 
jó l begyakorolt fegyencz, ha fegyelmi vétséget követ el, megfenyítésül 
más iparághoz helyeztessék át, vagy néhány napra magán elzárásba 
tétessék.
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a vállalkozói rendszer, a fennálló szerződések lejártával, lehető
leg mindenütt megszüntettessék és következetesen a maga teljes
ségében hozassék be a házi kezelés.

A  fogházaknak egy, aránylag elég jelentékeny részében20 
még a bérleti rendszer áll fenn. Nem is kell mondanunk, hogy 
a fennebb már kifejtettek miatt annak mielőbbi megszüntetése 
itt is felette kívánatos és ez óhajt a börtönügyi igazgatás, mely 
eddig is «a régié» mellett foglalt állást, bizonyára rövid idő 
alatt teljesítni fogja is.

VI.

A z állam  m egelőző  óv in tézkedései a büntetendő  
cselekm ények  ellen.

Valamely büntetendő cselekmény elkövetése az ez által 
legtöbbször okozott vagyoni kárral, a szabadságvesztés büntetés 
végrehajtásával járó jelentékeny költségekkel és ama körül
mény folytán, hogy a bűntettes munkaereje a szabadságvesztés 
büntetés tartama alatt soha sem aknázható ki teljesen, — min
dig helyrehozhatatlan kárral jár az államra nézve.

Ebből folyólag, — a jogrend fentartásának szempontján 
kívül, — már ebből az okból is természetszerű követelmény, 
hogy az államnak nemcsak a büntetés alkalmazása áll köteles
ségében, de kötelessége egyúttal minden lehető megelőző intézke
dést is megtenni, kötelessége lehetőleg megvédeni a társadalmat és 
annak egyes tagjait a büntetendő cselekmények elkövetése 
ellen.

Tennie kell ezt már annyival inkább, mert a szabadság- 
vesztés büntetés végrehajtásának sikere, még a legjobb bünte
tési rendszer és ennek legkövetkezetesebb, teljesen a törvény

20 A főügyészek jelentése szerint (56. 1.) a fogházakban a munka- 
bérlők részére ipari munkával foglalkoztattatott az ipari munkával elfog
lalt letartóztatottaknak 21'54°/o-a.
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hozó szándékának megfelelő végrehajtása mellett is, — mindig 
kétes marad. A büntetési intézetből kiszabadult egyén erkölcsi 
javulásának nincsenek biztosan felismerhető jelenségei, a visz- 
szaesés lehetősége mindig fenforog, szóval a már büntetett 
egyén, az esetek többségében, kiszabadulása után is félelmes 
marad a társadalomra nézve.

Hogy lehetséges-e a megromlott erkölcsi érzületet valaki
ben teljesen helyreállítani, lehetséges-e a már egyszer elsülyed- 
tet örökre megszabadítni a bűn hatalmából, ez in concreto min
dig kétes kérdés marad. Ellenben, ha az állam intézkedései 
tanult és munkás polgárokat, becsületes, tisztességes embereket 
neveltek, ezektől, — egyes kivételes ballépésektől eltekintve, — 
mindig remélhető lesz a törvényt tisztelő magatartás.

Az államnak e téren kifejtendő praeventiv tevékenysége 
nagyon sokoldalú.

Ide tartoznak mindazon állami intézmények, melyek a 
megfelelő vallás-erkölcsi nevelés létesítését biztosítják (általáno
san kötelező népoktatás, óvodák az alsóbb néposztályok, külö
nösen az egész nap dologban levő munkás néposztály gyerme
kei számára stb.); továbbá, a melyek a közjótékonysági és sze
gény-ügyet szabályozzák, a társadalom egyes elhagyatott, saját 
gondozásukra még képtelen tagjainak megmentését czélozzák 
(árvaházak, menedékházak elhagyatott gyermekek számára stb.), 
de főleg ide tartozik minden olyan állami intézkedés, a mely az 
elromlásnak, az elzüllésnek kitett gyermekek megmentésére, a 
már megromlottaknak a jó útra visszatérítésére irányul (javító 
házak stb., melyekben még a romlott, vagy épen bűntetteket 
elkövetett gyermekek javulása bizonyára lehetséges, s melyek
nek fontossága kiderül onnan, hogy a gyermekkorban nyert, 
megfelelő nevelés kétségtelenül biztos óvszer a bűntett ellen, 
míg a későbbi korban alkalmazott szabadságvesztés büntetés 
javító hatása mindig kétes); továbbá azok az intézkedések, 
melyek a büntettek egyik legfontosabb előidéző tényezőjének: az 
alcoholismusnak leküzdését, vagy legalább megfékezését kísérlik 
meg és végül ide tartozik az előzetes küzdelem a veszélyes társa
dalmi osztályok («classes dangereuses») ellen, melyekből a bűn
tett a legnagyobb mértékben toborozza a saját katonáit és a 
melyek állandó veszélyt képeznek az államra és a társadalomra
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nézve egyaránt. Ez utóbbi osztály azokból áll, a kik vagy nem 
bírnak állandó foglalkozással, vagy erkölcstelen, de az állam 
részéről különböző indokokból elnézett keresetforrást tíznek. 
Ide tartoznak tehát különösen a csavargók, koldusok stb.

Nálunk az állami tevékenység ezen a nagy téren úgyszól
ván teljesen szünetel.

Kétségtelen pedig, hogy vannak eszközök, melyekkel az 
iszákosság sikerrel megfékezhető, folytonos terjedése meggátol
ható, sőt melyekkel az alcoholismus pusztításait jelentékeny 
mértékben leküzdeni is lehet.

Ilyenek a legrosszabb minőségű (tehát a legalsó néposz
tály által fogyasztott) szesznek erős megadóztatása, a szesz 
kicsinyben való eladásának megnehezítése, az elkövetett jövedéki 
kihágások szigorú megbüntetése stb., melyek külföldön való
ban bámulatos eredményeket voltak képesek e tekintetben elő
idézni.1 Szükséges tehát hasonló intézkedéseket nálunk is meg
tenni, valamint törvényhozási úton intézkedni arról, hogy a 
szokásszerű iszákosság (mint a mely annyi büntetendő cselek
mény elkövetésére szolgáltat okot és alkalmat) delictum sui 
generis gyanánt, mint kihágás, nálunk is büntettessék.

A veszélyes társadalmi osztály ellenében pedig a külföldön 
sikerrel alkalmaztatik a dologház («kényszer-munkaház») intéz
ménye, melyet, a nélkül, hogy ezúttal szervezésének részleteire 
kiterjeszkedni óhajtanék,1 2 — büntetési rendszerünk kiegészí
téséül, mielőbb behozandónak vélek.

A csavargók, koldusok és tisztességes munka nélkül élődő 
egyéb társadalmi osztályok, épen az által, hogy nincs rendszeres

1 L. ezekre nézve a «Bulletin de la législation comparée» 1888. 
évi folyamának februári füzetében (a 123—131. 1.) foglalt tanulságos 
adatokat. (Részletesen ismertetve e sorok írójától a Jogtudományi 
KözLöny 1888. évi 9. számában (77—78. 1.)

2 A magyar jogász-egylet börtönügyi bizottsága e kérdést is leg
közelebb megvitatásra tűzvén ki, fentarthatom magamnak arra vonat
kozó igénytelen nézeteimnek előadását akkorra, midőn biztos alapul 
szolgálhatnak erre a véleményadásra felkért jeles hazai szakemberek
nek (különösen a rendőrségi szakfórfiaknak, a kik a «classes dangereuses» 
kérdésével gyakorlatilag foglalkoznak) sokoldalú tapasztalataik alapján 
kifejtett nézetei.
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foglalkozásuk, állandó veszélyt képeznek a jogrendre és a tár
sadalomra nézve.

Az állam a büntetendő cselekmények elkövetésének meg
előzésére praeventiv eszközökkel rendelkezvén, jogában áll e 
közveszélyes egyéneket is, büntetés terhe alatt, utalni állandó, 
tisztességes keresetmód választására és ha ezt mégsem tennék, 
rendőri büntetésül, de egyúttal az elkövetendő büntetendő cse
lekmény ellenében megelőző óvintézkedés gyanánt, jogában áll 
valamely e czélra felállított intézetben kényszermunkára szo- 
rítni őket (kényszer-munkaház).

De szükségessé teszi hasonló intézetek felállítását egyes 
kisebb, de következményeikben szerfelett veszélyes kihágások 
hatályos megbüntethetésének szempontja is. Az a néhány napi 
közös elzárás, mely ma hasonló büntetendő cselekmények elle
nében alkalmaztatik, nemcsak az erkölcsi javítás minden eszkö
zét (vallási oktatás, tanítás stb.), hanem rendszerint az okszerű 
és szakadatlan munkáraszorítást is nélkülözi és épen ez okból 
sem elrettentő, sem javító hatása nem lehet.

Egyes kihágások büntetéséül tehát az elzárás helyett (külö
nösen a visszaesőkkel és a veszélyes társadalmi osztály tagjai
val szemben) szükségesnek vélném a dologház intézményét, bün
tetési rendszerünk kiegészítéséül, behoznia

Csak megérinteni óhajtottam ezekkel a jelen igénytelen 
dolgozat keretébe úgy is csak közvetve tartozó eme kérdéseket, 
annak feltüntetésére, hogy az államot e téren is széles körű 
teendők várják még.

3 Egyes külföldi büntetőtörvények (pl. a német «Beichsstrafgesetz- 
buch» 361. és 362. §§.) a dologházat az illető kihágásokra mórt elzárás 
büntetés kiállása után «correctionelle Nachhaft» gyanánt rendelik alkal
maztatni. Nézetem szerint azonban az elzárásnak épen e kihágásokkal 
szemben nem lévén sem elrettentő, sem javító hatása, sokkal helye
sebb— annak teljes mellőzésével — a kényszer munka házat alkalmazni 
kizárólagos büntetésül.
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УП.

A társadalom nak és a szakférfiaknak közre
m űködése.

Felette téves volna azonban azt hinni, hogy a börtönügyi 
reform terén mindent az igazságügyi kormány és a törvény- 
hozás kezdeményezésétől és tevékenységétől kell várnunk. 
Ellenkezőleg jelentékeny része ju t a reformban a társadalomnak 
és a szakköröknek is.

A társadalomnak a börtönügy iránt érdeklődő magatar
tása és a rabsegélyezés terén activ közreműködése nélkül elég
telen a legjobb állami szervezet is.

Mellőzhetlen feladat tehát, hogy sikerüljön megtörnünk a 
társadalom jelenleg uralkodó közönyének jegét.

Okvetlenül meg kell győznünk a társadalmat, hogy a bün
tetési intézetből kibocsátott rabot meg kell erősíteni a javulásra 
irányuló szándékában; nem hideg gyanakodással, megvetéssel, 
hanem habár óvatos, de mégis jó akarattal kell őt fogadni és 
módot kell neki nyújtani a tisztességes megélhetésre. Lehetőleg 
terjeszteni kell minél szélesebb körökben azt a hitet, hogy a 
rabsegélyezés nem álhumanitarius, nem sentimentalis intézmény, 
hanem a legbölcsebb önvédelem, a mit a társadalom saját érde
kében tanúsíthat, mert a segélyezés a büntetés kiállását követő 
első időben feltétlenül megkivántatik az elbocsátott bűntettes 
tartós javulásához, a visszaesés lehető megakadályozásához, 
szóval a bűntettel való sikeres küzdelemhez.

Bele kell vonnunk a társadalom egész művelt osztályát a 
rabsegélyezés nagy actiójába, melynél — mint számos külföldi 
tapasztalat fényesen mutatja — az állam, az igazságügyi kor
mány mindig küzd az elbocsátott rab bizalmatlanságával és 
melyet csak a társadalom végezhet igazi sikerrel.

Másrészt pedig az a tagadhatatlan tény, hogy a börtönügy 
az utolsó évtized alatt önálló tudománynyá fejlődött, úgy, hogy 
a külföldön a kiváló szakembereknek egy-egy nagy csoportja 
e külön szakma művelésére fordítja tehetségeit: nálunk is ok
vetlenül szükségessé teszi, hogy ez a, hazánkban újabban oly
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teljesen és oly méltatlanul elhanyagolt tan szakembereink ré
széről önálló tudományos tárgyalásban részesüljön. Mert szépen 
és igazán mondja dr. Székely F erencz,1 hogy: «a börtönreform 
oly nagy építmény, melynek létrehozásához mindenütt az illető 
tényezők összhangzó működése és különösen a szakférfiak 
buzgó munkássága volt szükséges. E nélkül a mű nálunk sem 
fog sikerülni».

A börtönisme nagy fontossága, segédtudományainak rend
kívüli kiterjedése és az a körülmény, hogy az elmélet itt foko
zott mértékben reá szorul a tényleges viszonyok megfigyelésére, 
maga után vonja annak szükségét, hogy büntető jogászaink 
közöl is minél többen foglalkozzanak culturalis haladásunknak 
emez, egyik legfonto-abb feltételével.

A tudománynak, az irodalomnak nagy feladata, széles 
működési tere van i t t !

Mindenek előtt meg kell állapítania a tényleges állapoto
kat, mert «csak ha tájékoztuk magunkat a helyzet felől, a me
lyen javitni akarunk: akkor tűzhetjük ki a megvalósítás remé
nyével az elérendő czélt; a kivitel módozatainak megvitatása 
pedig még ezután következik.2»

Aztán, a börtönismének mint tudománynak hazai talajon 
való előbbre vitelével és a külföld e téren jelentkező haladásának 
megismertetésével, anyagot kell szolgáltatni a hazai gyakorlati 
szakembereknek gondolkozásra, újításokra, továbbképzésre.

1 «Börtönügyünk jelen állapota» czímú nagy érdekű, szakavatott 
értekezésében (Magyar Igazságügy I. köt. 102. 1.).

* Dr. Székely Ferencz id. értekezésében (id. helyen 102. 1.). 
Fényes mintakép gyanánt szolgálhat, hazai tényleges viszonyaink tanul
mányozása tekintetében szakférfiainknak kiváló és ügybuzgó börtönügyi 
szakemberünknek : Tóth Lőrincz kir. curiai tanácselnöknek és akadémiai 
tagnak példája, a ki az illavai /egyház beható és szakavatott ismerteté
sevei kezdte meg nagybecsű és nagyérdekű fegyházi tanulmányait 
(«Fegyházi tanulmányok. I. Az illavai fegyház.» Értekezések a társa
dalmi tudományok köréből. Kiadja a magyar tudományos akadémia 
V ili. köt. 2. szám [Budapest, 1885.]), és főleg dr. Mayer Salamon kor
mánytanácsos, bécsi egyetemi tanárnak, a magyar igazságszolgáltatás e 
fáradhatatlan barátjának azaz eljárása, hogy óvről-évre mind szélesebb 
arányban tanulmányozza különösen börtönügyi viszonyainkat is.
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Végre ki kell jelölnie a szükséges reformok legfontosabbjait, 
meg kell állapítania a haladás irányát, meg kell vetnie a talajt, 
melyen az illetékes körök a reformintézkedéseket, annak idején, 
megtehessék.

Ha ezeknek a tudományos mozgalmaknak megindítására 
ez igénytelen előadás csak a legparányibbal is közrehatott 
volna : czélomat teljesen elértnek tekinteném !

E lnök Csemegi Károly :

Tisztelt teljes-ülés! Igazán nagy köszönettel tartozunk a 
felolvasó úrnak azon nagy tanulmánynyal, mély gonddal és 
alapos készültséggel élénkbe tartott képért, melyben börtönügyi 
helyzetünk jelenlegi visszariasztó állapotát feltüntette. Talán 
ez lesz a régen várt tényező, mely végre valahára el fogja né- 
mítani az úgynevezett álhumanismus folytonos hangoztatásával 
tüntető tudatlanság lármáját; talán végre be fogják látni, hogy 
börtöneinkben nemhogy a humanismus túlhajtásáról lehetne 
szó, hanem, a mint nagyon helyesen kimutatta az igen tisztelt 
felolvasó úr, még az élet fentartására szükséges, az életre meg- 
kivántató élelem sem nyújtatik sem elégséges mennyiségben, 
sem pedig a megfelelő minőségben. Luxusról, tehát kényelem
ről és — a mi annyi szemet szúr és annyiszor hányatik fel 
ellenünk — «matraczokrób börtöneinkben szó nem lehet.

Hogy mi juttatta idáig a dolgokat, az nagyon complex 
kérdés. Egyet-mást a tisztelt felolvasó úr igen helyesen megje
lölt. Szabadjon nekem is egyet hozzáadnom : — nagy részben 
mi magunk! a mi megfélésünk, visszariadásunk, elhallgatásunk 
a valótlanság üres lármájával szemközt. Igenis, nagyrészt mi 
magunk vagyunk okai annak, hogy a most hangoztatott reactio 
nagy arányokat öltött, hogy azzal ma, mint positiv veszélyes 
tényezővel számolni kell. Ha bátran szembe szálltunk volna e 
mozgalommal keletkezésében, ha nem áltatjuk magunkat a ve
szélytelenség illusiójával; ha idejekorán megtettük volna köte
lességünket: nemhogy idáig növekedik a lárma, hanem az 
mint lényegnélküli valótlanság, már keletkezésében elüzetett, 
elpárolgott volna.
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A mi legdicsőbb férfiaink, a 1840. évi korszak legnagyobb 
alakjai, hazánk legfőbb kötelességének tekintették, az alkotandó 
igazságügyi reform terén a börtönügygyel foglalkozni. Még a 
büntető törvénykönyv tervezete is, nem büntetőjogi szempont
ból, hanem mint a börtönügy javításának kérdése jutott az elő
térbe, és elkészítésére — a törvényben adott utalás is, a börtön- 
rendszer reformjáról szólt. Nagy elődeink meg voltak győződve, 
hogy négy-öt iv papiros, melyre a büntető törvénykönyv iratik: 
a büntető igazságügy helyzetének javítását — magában véve 
nem hozhatja létre. Éhez egy helyes börtönrendszer s ezzel 
együtt — a társadalom tevékeny közreműködése, a szakem
berek lelkes cselekvősége, buzgalma, folytonos fáradozása, szel
lemi megerőltetése, — ehez igen sok tényező szükséges.

Nagyon helyesen mondta a t. felolvasó úr, hogy a börtön
ügy — első rendben nem a humanismus kérdése; többet mon
dok — nem is kérdése első rendben az igazságügynek, hanem 
kérdése a helyesen felfogott társadalmi önérdeknek. Azt a pénzt, 
melyet az állam a büntető igazság ügyére — s különösen a 
börtönrendszer keresztülvitelére —- költ, azt a pénzt önmaga 
biztosítására költi, azt a czéljai világos tudatával biró társa 
dalom nem tekinti másnak, mint önnön érdekében tett — nél
külözhette^ szükséges beruházásnak. Ily fenköltnek, ily felvi- 
világosodottnak ismertem, ilyennek tanultam megismerni hazám 
társadalmát, — s a történet tanúsága szól mellettem, midőn 
reményemet fejezem ki, hogy ilyennek fog az nemsokára újra 
valósulni. A felolvasó úr nem hasztalanul hivatkozott a hazai 
közszellemre. A reactio nem annyira erős, hogy a visszatérés a 
40-es évek nagy eszméihez s áldásos kezdeményezéseinek foly
tatásához hosszú időre el lenne zárva.

Engedje meg a t. teljes-ülés, hogy meleg köszönetemet 
fejezzem ki a tisztelt felolvasó úrnak tanulságos előadásáért. 
( Éljenzés.)
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A magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának 1888. 
évi junius hó 1-jén tartott ülése.

Napirenden van Atzél Béla n.-enyedi fegyházi igazgató felolvasása:

*Feyyházaink betegillési, halálozási és légürtartalmi viszonyai, 
összehasonlítva a külföldi viszonyokkal.»

A) A  fegyházak betegülési viszonyai.

Évtizedek előtt a fogságnak az emberi életre és egészségre 
való hatásáról alig léteztek adatok, csak a jelen század közepe 
táján kezdődik a statisztikai anyagnak feldolgozása és ekkor is 
csak a börtönügy terén haladottabb külföldi államokban, nálunk 
még ez akkor nem látszott fontos kérdésnek. Karöltve haladt a 
börtönügyi statisztika megalapításával a börtönügy reformjának 
szükségessége is. Mindenütt valamely büntetőrendszer kiválasz
tásáról gondolkodtak és evvel, mint a letartóztatottak egészsé
gére és életére fontos tényezővel, számolni kezdtek. Most már az 
államok egyes és összes letartóztatási intézeteiben észlelt viszo
nyok összege előttünk fekszik, tanulságot meríthetünk azokból 
jelen viszonyainkra.

Még a múlt században majdnem minden államban a typhus 
volt a fegyházak ősi betegsége, mely különféle alakban lépett 
fel. Ennek okát pedig csakis a helyiségek tisztátlanságában és 
túltömöttségében lehetett keresni. A másik nem kevésbbé fontos 
szerepet játszó betegség volt a scorbut, mely a régibb fegyházak - 
ban úgy külföldön, mint hazánkban is járványosán jött elő. 
Eleinte azt hitték: hogy a nedves és rossz levegőnek beszívása 
által keletkezik. A váczi fegyházban az ötvenes években nagy 
mértékben kiütött scorbutról a kormány által kiküldött szak
emberek a Duna vize közelségének behatását a légző szervekre 
állították a nagyban pusztított scorbut okául. Most már tudjuk: 
hogy a scorbut keletkezésének egyedüli oka a hiányos, egyoldalú 
táplálkozás és pedig általában kétségkívülinek tartják, hogy a
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növényi élelmiszereknek tartósabb hiánya előmozdítja azt kelet
kezésében.

Nagyon gyakori volt régente a fegyházakban a görvély, me- 
lyet fogsági görvélynek is neveztek. Többnyire a fiatalabb fegyen - 
czek nyakán mutatkozott hosszabb idejű fogság után. Oka a 
hiányos testmozgalom a szabad légben, hosszabb tartózkodás 
zárt, rosszul szellőzött helyiségekben, nemkülönben a hiányos 
táplálkozás.

A leggyakoribb betegség, a mely a legtöbb halálesetet okozta 
és okozza jelenleg is : a tüdügürnő-kór. Ezen betegség a mostani 
fegyházakban is mint olyan ismeretes, a mely leginkább pusztít. 
Ebből azt lehet következtetni: hogy a gümő keletkezéséhez és 
terjedéséhez szükséges föltételek minden államban és minden 
íegyházban megvannak és azonosak.

A mostani fegyházakban a betegségek már nem olyanok, a 
melyek csakis a fogságban keletkezhetnek, hanem csak azok, 
melyek a szabad életben is előjönnek, azzal a különbséggel: 
hogy a fegyenczek többször betegednek meg és bizonyos beteg
ségekbe gyakrabban jutnak. Azon fegyházakban, a melyek egész
ségügyi tekintetben is kielégítőleg vannak berendezve és fölsze
relve : a légzöszervi és az emésztőszervi betegségek vannak főképen 
elterjedve. Ez a két főbetegség az, a mely különösen a hosszabb 
fogságban levőket megtámadja.

A magyarországi fegyházakban előfordult légző- és emésztő
szervi betegülési esetek számarányának kimutatása:

H ány százalékát 
Az Ebből teszi az összes

összes betegül esi
, , hete • “z eseteknek

A  le tartozta tasi in téze t » emésztő- a légző- «*
esetek 8ZerVÍ « « « i  szervi 1“ " *  __  _____ I szervi
szam a betegülési betegülési

__________________ _______________________________ esetek szám a esetek száma

Vácz .... . . .  __ . . .  . . .  . . .  466 122 78 26-18j 16-76
Illává . . .  . . .  . . .  ............  434 72 132 16-59 | 30-41
Lipótvár . . .  —_ -- . . .  351 96 93 27-35j26"49
Szamosujvár — . . .  . . . .  544 190 78 34-92 , 14-33
Munkács . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  286 127 51 44-401 17-83
Nagyenyed . ..  . ..  ___ . . .  142 29 j  20 211"42 14-08
Összesen a férfi-fegyintézetekben 2223 636 452 28-52 20-33
Mária-Nostra női fegyintézetben___ 323 93 62 28'79 ' 19-19
E gyü tt... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2546 729 514 28-62 20* 18
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Eme fenti táblázat előtünteti: hogy összes fegyházainkban 
1885-ben ■— kivéve Sopront, mely csak 1887. év folyamán lett 
benépesítve ■—•

1. egyenkint és együttvéve mennyi az előfordult belégülési 
esetek száma?

2. hogy eme betegülési esetekből az egyes íegyházakban és 
együttvéve mennyi esik a légzőszervek és mennyi az emésztési 
szervek betegségeire ?

3. hány százalékát az összes betegülési eseteknek teszik a 
légzőszervi és az emésztőszervi betegségek külön-külön?

Ha a fegyházak egészségügyi tekintetben a kivánalmaknak 
megfelelően vannak is berendezve, mégis úgy a betegülési, mint 
a halálozási százalékok magasabbak a szabad lakosságénál.

E ngel szerint 1858—1863-ig a porosz íegyházakban 1000 
letartóztatottra 59 beteg, illetve 1000 letartóztatási napra 49‘2 
beteg nap esett, 1000 után 666 beteg, vagyis az összes letar
tóztatottaknak 2/s-ad része évenkint, és 49-3, vagy 5% napon
kint beteg volt. Jelenleg már sokkal kisebb a betegülési százalék 
a porosz és a többi külföldi államokban is. Nálunk az összes 
íegyházakban az átlagos napi létszámnak épen 66'96%-a éven
kint beteg, tehát rosszabb az arány még most is, mint a porosz- 
országi letartóztatási intézetekben volt 1858—1863-ig, a mikor 
66°/o volt a betegülések száma.

Jelenleg már a betegülési viszonyok sokkal jobbak a kül
földön. így Badenben a íegyházakban a betegek száma 30—50, 
1000 után számítva átlag 40-et lehet venni. A porosz fegyházak- 
ban 1885. évben 1000 után 38 volt a betegek száma. A norvégiai 
büntető intézetben Aagebergben 1875-—1879. évig átlag 1000 
fegyenczre évenkint csak 1 3‘9 beteg esett. Dániában 13—40 közt 
váltakozik. Angolországban 1000 letartóztatottra esett 1855— 
1865-ig naponkint beteg: Peutonvilleben: 38, Miibankban: 60, 
Parkhurtsban: 32. Tehát a mint látjuk, nagyon különbözők a 
viszonyok az egyes letartóztatási intézetekben. Francziaország- 
ban 1880—1881-ben a maisons centralesben 1000 emberre 43*3 
beteg, és a maisons d’arrét de justice et de correction-ban 44'7 
beteg esett. Olaszországban 1876—1880-ban 53'5 beteg nap 
esett 1000 letartóztatási napra. Ausztriában az összes férfi letar
tóztatási intézetekben 1883. évben 1000 élelmezési napra 59 be-
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teg esett, a női intézetekben pedig 55*5. Az egyes intézetek közt 
azonban igen nagy a különbség, így esik 1000 élelmezési napra 
beteg nap : Lembergben 82*2, Capo d’Istria-ban 89*4, Prágában 
77*7, Yisnicben 136, Pilsenben 29'9, Garstenben 19*3. A zárka
rendszerű fegyintézetekben mint: Steinban 16'5, Pilsenben 15*4, 
Karthausban 3*3.

A következő táblázat tünteti fel a hazai fegyházak betegü- 
lési arányait:

Átlagos napi létszáma Az év
A  f e g y i n t é z e t -----------------------------folytán ***

a feeveu- a betegeknek egyének
“ «»О  u tán  száma
ezeknek szám ítva

Vácz .... . . .  . . .  . . .  . . .  670 1 72 349
Illává — ............ . . .  . . .  605 159 434
Lipótvár ........... . ....  ............  707 71 265
Szamosujvár _ . ..  . . .  . . .  586 j 92 329
Munkács __ . . .  . . .  . . .  . . .  492 1 90 286
Nagyenyed — . . .  . . .  _______ 329 j  29_______ 126
Összesen a férfi-fegyintézetekben 3389 I 65 1789
Mária-Nostra női fegyintézetben 413 I 57 225
E g y ü tt... .......................... . . . .  3802 I 64 2014

Ezen táblázatból látható : hogy a hazai fegyintézetekben az 
átlagos napi létszámból 1000 egyénre 64 beteg esik, sőt csak a 
férfi-intézetekben 65, magában a mária-nostrai női fegyintézet
ben kedvezőbb az arány, mert itt csak 57 beteg esik 1000 után.

Hogy összefüggésben áll a betegülések száma a hiányos lég- 
ürtartalommal, t. i. a hol kevesebb légür esik fejenkint a fegy
házak hálótermeiben, ott több a betegek száma, így Illaván 
naponkint 1000 után esik 159 beteg, de itt az elhelyezett fegyen- 
czek száma 95%-al több, mint a mennyi, fejenkint 20 köbméter 
levegőt számítva, elhelyezhető volna, Munkácson esik 1000 után 
90 beteg, itt 76%-al több egyén van elhelyezve, Mária-Nostrán 
esik naponkint 1000 utáa számítva 57 beteg, itt is 85%-al több 
egyén van elhelyezve, mint a mennyire megkivántató légür meg
van. Legkedvezőbbek a viszonyok Nagy-Enyeden, a hol 1000 
egyénre naponkint csak 29 beteg esik, pedig szintén 40°/o-al 
több egyén van elhelyezve, mint a mennyi 20 köbméter levegő 
mellett befogadható volna.
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В) A  fegyházak halálozási viszonyai.

A halálozásokból inkább lebet következtetni a fogságnak az 
emberi életre és egészségre való befolyására. — A betegségek 
gyakorisága, valamint azok gyógykezelési ideje nem csekély mérv
ben a kezelő orvos egyéni ítéletétől függ, sőt a fegyenczek tette
tésétől is. Azért is a betegülési esetek nagy számából nem lehet 
nagyszámú halálozásra következtetni, és viszont.

A halálozás a fegyházban, — a mint azt már régen tapasz
talják, — sokkal nagyobb, mint ugyanazon életviszonyok közt 
élő s hasonló korú szabad embereknél. Jóllehet újabb időben az 
egészségügyi intézkedések folytán a fegyházakban is a halálozási 
arányok kedvezőbbek.

Chassinat állítja: hogy a fegyházakban a letartóztatott élet
tartama körülbelől 36 évvel megrövidíttetik, úgy hogy egy 30 
éves fegyencznek azon valószínű életideje van, mint egy 66 éves 
szabad embernek. A fegyenczek halálozása most igen nagy, ha 
tekintetbe veszszük, mondja W appäus : hogy a fegyházak népes
sége közt nincsenek gyermekek, hogy nagyobb részben közép
korban, úgynevezett legjobb korban levő egyének: akkor a fegy
házak lakosságára eső halálozás valóban megdöbbentő. Ha ezen 
fegyházi népességre a 40. életévet veszszük fel mint átlagos 
kort: látjuk, hogy halálozásuk a hasonkorú szabad népesség ha
lálozását három egész négyszer is felülmúlja. E ngel úgy találta: 
hogy 1853—1868-ban a porosz fegyházakban a halálozás az 
átlagos napi létszámból 1000 után 31 '6 volt. Ezen halálozás 
58 átlagos életkornak felel meg, a fegyenczek átlagos kora azon
ban 35—36 év, mely kornak a szabad lakosságban csak 10 halá
lozása van 1000 lélek után. Egy porosz életbiztosító társulat a 
íegyenczeket 20 évvel öregebbeknek véve biztosítja.

Mielőtt a fegyházak népességének halálozását összehasonlít
juk, lássuk az egyes államok szabad népességének halálozási 
arányait és pedig esik átlag 1000 lélekre haláleset:

Angliában - __ __ __ 22‘4
Francziaországban . . .  23'7
Belgiumban . . .  . . .  . . .  23'6 
Ausztriában . . .  . . .  __ 27-8
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Poroszországban ... . . .  28
Olaszországban . . .  . . .  30-l
Magyarországban . . .  . ..  32-8

1881— 1885. évben átlag a poroszországi férfi-fegyházakban 
esett 1000 lélek után '32 és a női fegyházakban: 34- halálozás.

Bajorországban még az utóbbi évtizedekben is a halálozás 
igen nagy volt, csak a később behozott jobb bánásmód és élel
mezés változtatták meg, illetve kevesbítették a halálozások szá
mát. 1840—48-ig esett 1000 lélek után 70; 1857—1862-ben 44 
és 1861—1867-ig már fokozatosan apad a halálozások száma egész 
27-ig. 1868-tól ismét emelkedik a halálozások száma, úgy hogy 
1872-ben már 44-re ment fel. Ezen emelkedését a halálozások
nak a szakértők az 1868-tól fogva behozott silányabb élelmezés
nek tulajdonítják.

Badenben az összes letartóztatási intézetekben a halálozás 
igen kedvező viszonyt tüntet elő. Átlag 20 halálozás esik éven- 
kint 1000 fegyenczre. Egyes intézetekben még ennél is kevesebb, 
így Bruchsal'ban a zárkarendszerü fegyházban 1875— 1877-ben 
16 halálozás, a freiburgi zárkarendszerü fegyházban 1879—
1882- ig 409 átlagos napi létszám mellett csak 15 halálozás volt, 
tehát =  9-16 pro mille. Ez rendkívüli kedvező egészségügyi 
viszonyokra vall.

Szászországban a halálozás szintén aránylag kevés. így a 
waldheimi nagy fegyházban 1625 átlagos napi létszámból éven- 
kint 31 halálozás esik 1000-re.

Württemberg legnagyobb fegyházában, a ludwigsburgiban, 
1851—1858-ig 97 volt 1000 után a halálozás, később fokozato
san leszállt, úgy hogy 1881—1883-ban már csak 13 eset fordúlt 
elő. Ennek a rendkívüli előnyös változásnak, a halálozások apa
dásában oka egyedül a tultömöttség megszüntetése és az élelme
zés javítása volt.

Dániában 1873-—1878-ig a férfi-fegyházakban 1000 után 
esett 2 1 halálozás, a női fegyházban: 16.

Svédhonban a fegyházakban 1881—1885-ben esett 1000 
lélekre 21 halálozás, de ezt megelőző években 27 esett 1000 em
berre és csakis 1861-től fogva tapasztalható, hogy fokozatosan 
leszállt a halálesetek száma, a mit Alin quist a fegyintézetek fő
igazgatója annak tulajdonít: hogy az élelmezés javítása által a
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sok görvélyes és tüdőgümős betegek száma apadván, a halálozá
sok is aránylag kevesbültek.

Norvégiában az aagebergi íegyházban 1875-—1879. évben 
átlag 4 halálozás esett 1000 után.

Sveiczban jelenleg a íegyházakban 10 és 15 közt váltakozik 
a halálozások száma 1000 után számítva.

Olaszországban 1845—1849-ig a íegyházakban átlag 57 
halál esett 1000 lélekre, míg 1870—1884-ben már csak 29. Az 
előbbi nagymérvű halálozásnak oka volt a fegyházak túltömött- 
sége, hiányos élelmezés és bőjt-biintetések.

Francziaországban 1879—1881. évben 35 volt pro mille a 
halálozások száma átlag az összes letartóztatási intézetekben.

A legkedvezőbb halálozási arányt tüntetik fel az angolországi 
letartóztatási intézetek, 1881—1885-ben ugyanis : a convict pri- 
sons-okban, a hol 5 évnél hosszabb időre elitéltek vannak, 1000 
lélekre 11, míg a local prisons-okban csak 7‘5 halál esik 1000 
lélek után. Ha Anglia szabad lakosságának halandóságát össze
hasonlítjuk az ottani letartóztatási intézetekével, úgy találjuk: 
hogy a letartóztatva levők halálozási aránya kisebb, mint a sza
bad lakosságé, ugyanis Angliában 1000 lélekre esik Ш halálo
zás, míg a büntető intézetekben csak 11 és 7‘5. De mivel Anglia 
szabad lakosságának is aránylag az összes európai államok közt 
legkisebb halandósága van: következésképen helyesen mondta 
dr. Guy az ismert orvos-statisztikus: hogy «az angol büntető 
intézetekben a halandóságnak nincs semmi különös és sajátsá
gos oka, hanem az ugyanazon okoktól függ, mint a szabad lakos
ságé és hogy az angol büntető intézetek az emberek legegészsé
gesebb tartózkodási helyei».

Ausztriában az előbbi évtizedekben aránylag kisebb volt 
a halandóság a büntető intézetekben, mert a közös rendszerű 
férfi-intézetekben 1000 lélekre esik : 54 halál, a női intézetekben 
pedig: 56.

Magyarországban ugyanezt mutatja a statisztika, ugyanis 
az összes íegyházakban, 1000 lélek után számítva esett átlag
1874—1876. években 49, 1880. évben 66, 1885. évben 70, az
1886. évben 69, az 1887. évben 57 halálozás.

A következő táblázat elénk tárja a halálozási viszonyokat 
a mint azok az egyes intézetekben javulnak vagy rosszabbulnak..
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Napi átlagos évenkfnt 1000
. „ . , , , létszám volt , , , fegyenczreA  feg y in téze t egész evben halál

h e ly e  1880 J1885 1886! 1881 188o|l885|l886jl887188o|l885jl886|1887

évben évben évben

V ácz ... . . .  . . .  . . .  607j 070 700| 736 7 33; 27' 28 111 49Í 39̂  38 
Szamosujvár__. . . .  589 586 585 620107 75! 56 39181128: 96 63
Lipótvár . . .  . . .  . . .  516 707 707, 706 13 33 42 24 25 46 60) 34
Nagyenyed . . .  . . .  — 302 328: 330 —, 14( 16 14 — 46 4oj 42
Munkács . . .  . . .  . . .  439 492 513 513 33! 46, 76' 65 7ö| 9 3 148jl27
Illává . . .  . . .  . . .  437 605; 600| 597 13' 26i 28 30 29 43' 47 50
Mária-Nostra ...........   299| 413 418| 405 19! 381 2äj 25 63 92| 52| 62

Összesen . . .  . . .  |2887;3775L385l'3907|l92265267Í225| 66' 70| 69| 57

A mint látjuk, a hazai fegyházakban a halálozások 1885. 
évig növekednek. Ennek természetes oka, hogy a létszám növe
kedik, a fegyházak helyiségei pedig maradnak a régiek, vagyis 
évről-évre kevesebb légürtartalom jut a fegyenczre; mert, mint a 
fentebb közölt táblázat mutatja, ugyanazon helyiségekben 1880. 
évben 2887, 1885. évben 3775, 1886. évben 3851 és 1887. év
ben már 3907 egyén volt átlag naponkint letartóztatva.

Csak 1886. évtől fogva mutatkozik javulás vagyis átlag 
kevesbedik a halálozások száma. De az átlagos halálozási szám
nak kisebbedését csak három fegyintézet egészségügyi viszonyai
nak rohamos javulása idézte elő. Ugyanis a lefolyt 1887. évben 
Lipótvártt 1000 lélek után számítva 60-ról 34-re, Szamosujvártt 
96-ról 63-ra és Nagy-Enyeden 49-ről 42-re apadt a halálozások 
száma. A többi intézetekben azonban az utóbbi két évben is 
vagy emelkedett vagy csak alig számbavehetőleg apadt a halálo- 
zások száma.

Ausztria fegyházaiban az egészségügyi viszonyok átlag nem 
javulnak, hanem rosszabbodnak.

Csak a magánrendszer szerint épített büntető intézetek tesz
nek kivételt, a mennyiben ezek igen kedvező halálozási arányt 
tüntetnek fel.

így az 1877., 1879. és 1880. években átlag 13 haláleset jut 
1000 után, míg a közös rendszerű fegyházakban épen az ellen
kező áll, pl. Murauban 70—80, Prágában 60, Capo d’Istriában 
70 halál esik 1000 fegyenczre évenkint. Tehát a közös rendszerű
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fegyházakban aránylag ötször nagyobb a halálozás mint a ma- 
gánrendszerűekben. Általában az tapasztalható : hogy a magán- 
rendszerű letartóztatási intézetekben mindenütt legkedvezőbbek 
a halálozási arányok. így Hollandban a magánrendszerü intéze
tekben 1862—1872-ig 7'8, sőt 1873—1878-ban csak 2'3 halál

eset volt 1000 lélek után, míg a hollandi közös rendszerű intéze
tekben ugyanazon időben 15-2 halálozás jutott 1000 lélekre. 
.Tehát a közös rendszerű intézetekben aránylag ötször annyi hal 
el, mint a magánrendszerűekben. Belgiumban ugyanezt lehet 
tapasztalni: ugyanis itt 1869-ben az összes magánrendszerű 
intézetekben 1000 lélekre esett 7‘2, míg a közös rendszerüekben 

:24‘7 halálozás. Tehát Belgiumban a közös rendszerű fegyházak- 
ban háromszornál több egyén hal el aránylag, mint a magán- 
rendszerüekben. Badenben, a hol magánrendszerű intézetek van- 
.nak, rendkívül kedvezők a halálozási arányok pl. Bruchsalban
1875—1877-ben 16*2 halál jutott 1000 egyénre, Freiburgban 
1879-—1882-ben tehát 4 év alatt 409 átlagos napi létszám mel
lett összesen 15 egyén halt el, a mi egyenlő 9* 16 pro mille.

Hogy a magánrendszerü letartóztatási intézetekben általá
ban mindenütt jobbak az egészségügyi viszonyok és kevesebbb a 
halálozás, mint a közös rendszerű intézetekben, az onnan van, 
hogy a magánrendszerű intézetekben a magánzárkáknak meg
van a szükséges minimum légürtartalmuk, sőt annál rendesen 
több is van, míg a közös rendszerű intézetekben ez legnagyobb 
részt vagy nincs meg, vagy csak épen megüti azt.

A magyarországi fegyintézetek helyiségeinek (közös hálóter
mek, munkatermek és magánzárkák) részletes ismertetése :
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Közös hálótermek Munkatermek Magánzárkák
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napî  létszámból levonat-
Lipótvór . . .  272610-809056-97707634 14 2S 2422;2200-54!8117-64 17940620-0981789-462739-44 9-7433-82 “ evoná86ntóni7'áíiapptí

kát tüntetik fel. Világos 
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C) A  fegyházak hely iségein ek  légürtartalm a.

A szabad (atmospluerikus) levegő százalékos összetétele a 
következő:

Térfogat °/o
Nitrogén . . .  __ . . .  __ 79
Oxygén (éleny) . . .  . . .  20-96
Szénsav . . .  __ . . .  __ 0'04

100-00

Tudvalevő dolog, hogy a lélegzési életműködés által a levegő 
élenyét fogyasztjuk és szénsavat lehelünk ki.

A belégzett tiszta levegő összetétele imént volt közölve, a 
kilégzett levegő összetétele a következő (rendes légvételnél, mi
dőn 500 kcm =  Va liter levegőt lélekzünk, minden belégzéssel és 
perczenkint 18 légvételt teszünk):

Nitrogén — . . .  . . .  __ 79'64
Oxygén__ __ __ __ 16-03
Szénsav __ __ __ . . .  4-33

100-00

Tehát a kilégzett levegőben az éleny megkeveshül mintegy 
ötöd részével, ellenben a kilégzett szénsav mennyisége 100-szor 
több, mint volt a belégzett levegőben.

A kilégzett szénsav a levegőt megrontja, az a kérdés, mily 
mérvben ?

A szabad levegő roppant élenymennyiségéliez képest a 
kilégzett szénsav légrontó hatása elenyészik és csakis zárt helyi
ségekben, lakásokban képezheti vizsgálat tárgyát.

Kifejlett férfi perczenkint 18-at lélekzik és egy légvétel 
alkalmával fél liter levegőt lélegzik be, perczenkint tehát 9 liter, 
óránkint 540 liter, naponkint 13 m8 levegőt lélegzünk be és ki, 
minthogy a belégzett levegő éleny ének Vs részét használjuk el, 
egy légvételre, naponkint 2 és fél köbméter levegőben foglalt 
éleny mennyiségét emésztjük fel.

Hasonló eredményre j u t  P e t t e n k o f e r  a  naponkénti éleny- 
fogyasztásnak kisórleti meghatározása által, ugyanis zárt kam
rában lélegző ember által elhasznált napi éleny mennyiségét 
600—1100 gramm között találta ingadozni, átlagban a fogyasz
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tás 850 gramm, minthogy egy köbméter levegőben 297 gramm- 
éleny foglaltatik, 2 és fél köbméter levegő élenyét használja el 
naponkint egy ember a közvetlen kísérlet szerint is.

Azonban a tapasztalat és kísérlet azt bizonyítják, hogy az 
emberi szervezet nem képes a levegőben levő összes élenyt föl
emészteni.

Ugyanis, ha a kilégzés által a szoba levegőjében a szénsav 
felhalmozódik, kellemetlenné és ártalmassá válik.

Hogy mily mérvben lehet a levegő szénsavval terhelve a 
nélkül, hogy kellemetlen és ártalmas hatást gyakorolna, azt a 
kísérletek következőleg állapították m eg: a rendes szénsavtar
talom a levegőben Chamont szerint O 40/o, ha a szénsav mennyi
sége 0'6%-ra emelkedik, feltűnő szag nem észlelhető, ha 0'08%-ra 
emelkedik, észrevehető, 0'10%-ra kellemetlen és ()• 12%-nál el
viselhetetlen szag támad, tehát Chamont szerint 0'06%-nál több
szénsav nem engedhető meg. Pettenkofer a megengedhető szén
savmennyiséget 0’07%-ra teszi.

Tehát a lakóhelyiségeket úgy kell berendezni, hogy a levegő 
szénsavtartalma soha se múlja felül a 0'07%-ot.

A lélegzés okozta levegőszennyezés a következő érdekes 
kísérleti adatokból derül k i :

Szénsav a ASzénsav lélegzés
a szabad szobában okozta 
levegő- — i szennye-

,en ®yobb ! közép zés átlaga ,

Pentonviliéi fegyház, czellák 0 '04  0 '19  0 '09  0 '05
Gosporti katonai börtön, czellák О'05 0 -23 j О- 13 0'07
Chatami fegyház zárkái . . .  0 -04 0 ‘30 j 0*16 0 - 12
Aldershoti katonai börtön zárkái 0 '04  0 ‘34 I 0 '16 0'12

A táblázat utolsó rovata a szénsav által okozott szennyezést 
mutatja.

A börtönczellák igen nagy fokú lélekzés okozta szennyezést 
mutatnak, minek következtében a fegyházakban a tiidőgümő 
nagy pusztítást visz véghez, a íegyenczek halványak. Pedig a 
pentonvillei zárkák 25 m3 légürrel bírnak és ezen köbür mintául 
szolgál a continens zárkarendszereiben is.

A fentebbi adatokat De Chamont mérései után közli Parkes* 
a mérések reggel történtek.
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Tegyük fel, hogy valaki tiszta levegővel telt 100 m3 ürterü 
szobában, mely légmentesen van zárva, egy óráig tartózkodik. 
Minthogy egy m3 (=  1000 liter) levegőben O'i liter szénsav fog
laltatik, az óra kezdetén a szobában 40 liter szénsav van. Pon
tos mérések szerint (1. fennebb) felnőtt egyén 23‘2 liter szén
savat lehel ki óránkint, összegezve ez az eredetileg a levegőben 
foglalt 40 literrel 63‘2 liter szénsav lesz az óra végén a szobában, 
azaz 0'063°/o.

A levegő tehát épen elég egy ember részére, mert a szén
savmennyiség 0-06°/o és 0-07°/o közt ingadozik, még nem kelle
metlen és nem ártalmas.

Kísérletek továbbá azt bizonyítják, hogy valamely szobában 
egy óra alatt 3-szor ujíttatván meg a levegő, tűrhetetlen légvonat 
és lehűlés nem áll elő, tehát 33 m3 ürtartalmú szoba kellő szel
lőztetéssel felnőtt egyén hosszabb tartózkodására épen elegendő.

A következő táblázat különböző köbtartalmú szobákban az 
egy felnőtt által egy óra alatt 3-szoros légcsere mellett a légrom
lás fokát, illetőleg a légzés által keletkezett szénsavmennyiséget 
tünteti ki.

Fenti táblázatból látható, hogy a hosszabb éjjeli és nappali 
tartózkodásra szánt zárkáknak legalább 25 ms ürtérfogattal kell 
bírniok és ennyivel is bírnak a peutonvillei és bruchsali ma
gánzárkák, hol oly kiváló egészségi viszonyok uralkodnak. Ennyi 
köbtartalommal bírnak a nagyenyedi és lipótvári zárkaépület 
czellái, sőt a lipótváriak meghaladják ezen minimumot.

A hálószobák és munkatermek mintegy 10 órai tartózko
dásra lévén szánva, börtönökben legalább 20 m8 ürtérfogattal 
bírjanak és ezen kívül jó szellőztetéssel, mely télen szellőztető 
nyílások alkalmazandók kémények és ablakfalakon, épen mint a 
zárkáknál.

A szellőzés mérvére Parkes úgy találta, hogy fejenkint és
323
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óránkint legalább 56 m8 levegő szükséges, ellen esetben tartósan 
kellemetlen szag áll fenn.

Az igények a lég tisztasága iránt különbözők, némelyek 
1000 részben 0’75 szénsav mellett kellemetlenül érzik magukat, 
mások 0'95 szénsavat is eltűrnek, de 1 per mille szénsav már 
mindenkinek ártalmas.

Az óránkénti szellőzés fejenkint Novák szerint:
(Hi per mille szénsav mellett 113 m 3 kell legyen 
0*7 « « « « 75 « «
0*8 « « « « 55 « «

Morin a következő szellőztetési táblázatot állítja e lő :
Fejenkint és óránkint

Kórházban, ragályos betegnek . . .  __ . . . .  150 m3
« sebesültek és gyermekágyasoknak . . .  100 «

Műhelyben, légrontó forrásokkal . . .  __ . . .  . . .  100 «
« « forrás nélkül . . .  . . .  . . .  GO «

Gyülekező termekben hosszabb tartózkodás mellett 60 «
Börtönökben . . .  . . .  . . .  . . .  — __ . . .  . . .  50 «
Népiskolákban . . .  . . .  — __ __ . . .  . . .  15 «

A fegyházak háló- s munkatermeinek légürtartalmát s be
fogadási képességét a következő táblázat mutatja. Úgy a háló-, 
mint munkatermekben egy-egy fegyenczre 20 köbméter levegő 
számíttatott, mint a mennyi az imént ismertetett egészségtani 
kísérletek megczáfolhatatlan tanúsága, de a fegyházak egészség- 
ügyi viszonyaiból merített tapasztalatok szerint is szükséges.

Hálótermek Munkatermek

I 'S 1 Jelenleg pedig | 'S j Jelenleg pedig
I l | |  -  ----------  i !a | L - ....... —

A  f e g y in té z e t  |  g | l  -a  tehát több |  g | l  1 3 tehít több
S ■% ß o  д — -  S  ä  '-X  © I*33." —:c”r ? !P a> ■ I M N I _wC 5-* i eg у  cg bC' S* g  ; О ^  * eg'W Ü -Й 2 > С Г. I _ Л « ijg ® > I ac-g 1 _ , J2

« • Ф  I  г я +2 Ь С  С  I  и  ' 1  « ф  r j ;  - Ä  i  “ 5  • — <  2  I
<s S ‘ 1 «  3 * '5  Я *® os c ' e «  c  í  ! я i '*О : *;r ~  71 ,  , r- 77 w i— vr Д w *3* 2  1 77g -g о b -л £  -Í b-S ^  s S л  g  >,чд . s a  >»vS ! *

^  а ® S- s N -  I -§ g I -| 'I Д lg » * = а . -3 S

1 2 I 3 I 4 Í 5 j 6 7 ] 8 I 9 1 10 I 11

Vácz .... 1519 577 636 59|10-22 7884 394 493 9!) 25-13
Illava . . .  . . .  5890 294, 574 2809.5-23 5553 277 374 97 85-02
Lipótvár . . .  . . .  9056 453 634! 18139-95 8117j 406' 406 —  —
SzamoBujvár . . .  8804 440 561 12127-50 7677; 384 387^ 3 0-78
Munkács . . .  . . .  5410 271 4781 207 76-39 4625 231 289: 58, 25-10
Nagyenyed . . .  3721! 186! 2611 7540-32 3013 151 181 30 19-86
Mária-Nostra . 4460 223; 413, 19085-20 2219; l l l |  286! 175157-65

Am S e S f b!.:eg!.' 48S90| 244435571111з’45-9539088 1954l2416i 462 23-63
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Jeg yze t. Minden egyes intézetnél a világos zárkákban elhelyezhető 
fegyenezek száma levonásba hozatott és a 4. rovat — valamint a lipót- 
vári és nagyenyedi intézeteknél a 9. rovat is — a levonás utáni összeget 
tünteti fel.

/
Úgy a közös hálótermekben, mint a munkatermekben egy 

főre 20 köbméternyi légiirt számítva: az összes fegyintézetek 
hálótermeiben 1113 egyénnel, vagyis 45*95 százalékkal — a 
munkatermekben pedig 462 egyénnel, vagyis 23*63 százalékkal 
van több, mint a mennyi azok befogadási képessége.

Ezen többlet befogadására 22,260 köbméter légürtartalom- 
mai bíró közös hálótermek és 9240 köbméter légiirtartalommal 
biró munkatermek volnának szükségesek, és pedig, ba úgy a 
hálótermek, mint munkatermek magasságát 4 méterre tesz- 
szük: a hálótermek 5560 D  méter és a munkatermek 2130 
D  méter térfogattal.

Különválasztva Mária-Nostrát a férfi-fegyintézetektől:
A férfi-fegyintézetek hálótermeiben jelenleg 923 egyénnel, 

vagyis 41*55 százalékkal, és munkatermeikben pedig 287 egyén
nel, vagyis 15*56 százalékkal van több, mint a mennyi azok 
befogadási képessége; mely többlet befogadására 4615 □  méter 
térfogatú és 18,460 köbméter légürtartalmú hálótermek, és 1435 
□  méter térfogatú s 5740 köbméter légürtartalmú munkatermek 
volnának szükségesek.

A női fegyintézet hálótermeiben jelenleg 190 egyénnel, 
vagyis 85*20 százalékkal, munkatermeiben pedig 175 egyénnel, 
vagyis 157*65 százalékkal van több, mint annak befogadási 
képessége; mely többlet befogadására 950 D  méter térfogatú 
es 3800 köbméter légürtartalmú hálótermek, s 875 □  méter tér
fogatú és 3500 köbméter légürtartalmú munkatermek volnának 
szükségesek.

A fogházakban 1886. évi végén elhelyezve volt mintegy 
2000 fegyházra ítélt egyén közül az 1887. évben benépesített 
soproni új fegyházban mintegy 700 találván elhelyezést, maradt 
még 1300 fegyencz a fogházakban, mely szám aránylagos növe
kedések által állandónak vehető.

Tehát ha a fegyházakban tartott mintegy 1300 fegy
házra ítélt egyént és a fentebb közlött kimutatás szerint

ш  í2
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egyénenkint 20 köbméter légiirt számítva a fegyházakban 
a befogadási képességen túl elhelyezve lévő mintegy 1100 
fegyenczet számításba veszszük: akkor mintegy 2400 fe- 
gyencz elhelyezésére alkalmas fegyházak építése látszik szüksé
gesnek.

/



XLI. IY. kötet . 7. fü z e t .

A MAGYAR

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV
BÜNTETÉSI ÉS BÖRTÖNRENDSZERE.

IRTA

D? KELEMEN MÓR.

FELOLVASTATOTT A MAGYAR JOGÁSZEGYLET BÖRTÖNÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 

1888. ÉVI OKTÓBER HÓ 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉBEN.

BUDAPEST.

F R A N K L I N - T Á R S U L A T  K Ö N Y V N Y O MD Á J A .

1889.
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A magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának 1888. 
évi október hó 25-én tartott ülése.

Napirenden van dr. Kelemen Mók kir. curiai biró, bizott
sági tag előadása a legközelebbi megvitatásra kitűzött első' kér
désről :

A magyar jogászegylet börtönügyi bizottsága által a követ
kező kérdés tekintetében kérettem fel véleményadásra:

«Büntető törvénykönyvünknek büntetési és börtönrendszere 
a gyakorlatban jelenleg mennyire van keresztül vive ? Az eddigi 
tapasztalatok alapján szükségesnek és czélszerűnek mutatkozik-e 
a szabadságvesztésbüntetésnek jelenlegi nemeit módosítani ?»

E tekintetben a megtisztelő felhívás folytán a következők
ben van szerencsém igénytelen nézeteimet előadni.

A mennyiben a fönnebb kitűzött kérdés tulajdonképen két 
kérdést foglal magában, két részben tárgyalom ama kérdést.

I.

A kérdés első része: «Büntető törvénykönyvünknek bün
tetési és börtönrendszere a gyakorlatban jelenleg mennyire van 
keresztül víve ?»

Tágasb értelemben a büntetési rendszer alatt, nem csak a 
büntetés nemei, hanem azok átváltoztathatósága, föltételei és ha
tárai s az egyes büntetendő cselekményekre megállapított bünteté
sek is minőségük, mennyiségük, súlyosithatásuk és enyhítésük te
kintetében is szoktak értetni. Nekem azonban ezúttal — ha jól 
fogtam fel az elém kitűzött kérdés czélját, — csak a szorosb érte
lemben vett büntetési rendszerre, a büntetések nemeire kell 
szorítkoznom; mert tágasb értelemben tárgyalni a B. T. K. bün
tetési rendszerét annyi volna, mint keresztül menni ezen tör
vénykönyv összes büntetési határozatán és szem előtt tartva azon 
elvet, hogy a büntetési rendszernek s foganatosításának meg kell 
felelni a liumanismus követelményeinek a nélkül, hogy az igaz-

1*329
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ság és az ez által követett kellő szigor figyelmen kívül hagyassák, 
birálgatni azokat, a mi igen szélesre terjedő s oly munkára kénysze
rítene, mely a kitűzött kérdés czélját és követelményét messze túl
szárnyalná; habár talán egyébként nem volna sem időszerűtlen, 
sem épen czélnélkül fejtegetni, hogy vannak-e a B. T. K.-nek 
oly büntetési határozatai, melyek túlszigorú vagy enyhe voltuk 
tekintetében a fönnebbi elvnek és a hazai viszonyoknak gyakor
lati szempontból nem látszanak teljesen megfelelőknek?

Tudvalevőleg az 1878-ik évi V-ik törvényczikkben foglalt 
büntetőtörvénykönyv III-ik fejezetében a 20-ik §-tól bezárólag a 
64-ik §-ig foglaltatnak a büntetési s börtön-, helyesebben fog
ságrendszerre vonatkozó határozatok. Ezek szerint, a büntetési 
rendszert képezik : a halálbüntetés, a szabadságvesztés bünteté
sek, a pénzbüntetés, a hivatalvesztés és a politikai jogok gya
korlásának felfüggesztése, a szakműködéstől való eltiltás, a bűn
jelek és bűntestek elkobzása és a kiutasítás.

Ismét a szabadságvesztés büntetéseknek vagyis a törvény- 
könyvbe fölvett fogság-rendszernek következő nemei vannak, 
ú. m. a fegyház, államfogház, börtön, fogház, — és az 1879-ik 
évi XL. t.-czikkben foglalt kihágási vagy rendőri büntetőtör
vénykönyv szerint, még az elzárás is, tehát összesen öt neme a 
szabadságvesztés büntetéseknek.

A javítóintézetet, melyről a B. T. K. 27., 42. és 84. § §-ai s 
a K. B. T. K. 19., 65. és 66. §§-ai tesznek említést, a B. T. K. 
büntetési rendszerének keretébe szorosan tartozónak nem tekin
tem ugyan, mert azt a bűntettekről és végségekről szóló B. T. K. 
mint ilyet nem is jelöli meg határozottan, sőt a 42. §. szerint 
csak is a humanismus s a javítás czéljából engedi meg az abban 
való elhelyezést s mint ilyet is csak facultativ használja; mind
azonáltal alább foglalkozni fogok ezzel is, mint oly intézmény
nyel, mely a B. T. K. büntetési rendszerének kiegészítő részéül 
van abban felvéve; sőt a kihágási B. T. K. 19. és 65. §§-ai 
szerint, a javító intézetbe való elhelyezés, a mennyiben ily inté
zet létezik, már imperative elrendeltetik, s mert egyébkint is a 
javító intézetek még ha kizárólag prseventiv intézkedés jellegével 
bírnának is, szükségesek az államban.

A fönnebb felsorolt büntetési nemek közül a gyakorlatban• 
keresztül vitetnek a következő büntetések, u. m .:
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1. A  halálbüntetés, а В. T. К. életbeléptetése óta а 21. §. 
szerint zárt helyen kötél által végrehajtatott s végrehajtatik 
mindazon esetekben, melyekben az legfelsőbb kegyelemből el 
nem engedtetik s életfogytig tartó vagy időleges fegyházbünte
tésre át nem változtatik. A halálbüntetés végrehajtása а В. T. 
К.-nek 1880-ik évi szeptember hó 1-jével kezdődött hatályba 
lépte óta gyakoribb, mint annak előtte volt. A lefolyt nyolcz év 
alatt 1888. szeptember hó 1-jéig huszonkét esetben hajtatott az 
végre.

A halálbüntetés végrehajtása körül követendő eljárásra 
nézve a kir. igazságügyminiszteriumnak az 1880-ik évi augusz
tus hó 9-ikén 2106. szám alatt 1. mellékletképen kiadott utasí
tása irányadó.

2. Keresztül van vive a 35-ik §. szerint, a szabadságvesztés 
büntetés többi nemeivel organicai viszonyban kevésbbé álló s 
inkább csak custodia honesta jellegével biró államfogház bün
tetés. Ezen büntetés részben a váczi, részben a naszódi állam- 
f ogházban s egyes kivételes esetekben az elitéit kérelmére tör
vényszéki fogházban hajtatik végre, a kir. igazságügyminiszte
riumnak 1880-ik évi augusztus hó 9-ikén kelt 2106. számú 
rendelete 3-ik mellékletéül kiadott utasítás szerint.

Minthogy az államfogház czéljára Yáczon mindeddig bérelt 
helyiség használtatott: ha jól vagyok értesülve, Szegeden a kerü
leti börtön közelében terveztetik egy e czélra szolgáló állami épü
let létesítése.

2. Végrehajtatik a 26-ik §-ban meghatározott pénzbüntetés 
úgy mint fő- vagy önálló s úgy is mint mellékbüntetés mindazon 
esetekben, melyekben arra nézve megfelelő alap mutatkozik. 
A pénzbüntetések kezelése és behajtása körül követendő eljárásra 
nézve az igazságügyminiszteriumnak 1880-ik évi augusztus hó 
9-ikén kelt 2106. számú rendelete 6-ik mellékletéül kiadott uta
sítás, — azon pénzbüntetések behajtására nézve pedig melyek az 
illetékes közigazgatási hatóságok által szabatnak ki kihágási 
ügyekben, a kir. belügyminisztériumnak 1886. május hó 22-ikén 
kelt 4064. számú körrendeleté irányadó.

Az igazságügy minisztérium 1875— 1887-ik évi működésé
ről kiadott hivatalos közlemény szerint, а В. T. K. 26. és a 
К. В. T. K. 15. §§-ai alapján kiszabott büntetési pénzekből s azok
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fel nem használt részének gyümölcsöző kezeléséből 1880. szep
tember hó 1-sejétől kezdve bezárólag az 1886-ik évi deczember 
hó 31-ikéig, összesen 2.014,453 frt 08 kr. folyt be. Tudvalevőleg 
a befolyó büntetési pénzek hovafordítását tárgyazó 27. §. az 
1887-ik évi VIII-ik t.-czikk által jelentékenyen módosíttatott.

A gyakorlat tapasztalatai szerint, a pénzbüntetés átalában 
hatályos büntetési nem a büntetendő cselekményeket túlnyomó- 
lag elkövető szegényebb néposztály eben; de minthogy a pénz- 
büntetések úgy mint a rabtartási költségek is sok esetben a 
bűnösnek saját és családja fenntartására szolgáló törzsvagyonból 
fedeztetnek, mi által nem ritkán egész esaládok lesznek koldu
sokká s így közvetve maga a nemzeti vagyon is megtámadtatik s 
a proletarizmusnak is a közerkölcsiségre és közbiztonságra nézve 
is hátrányos minden következményeivel tér nyittatik : — önkényt 
felmerül itt azon kérdés : vájjon kellőleg indokolt-e büntetőtör
vénykönyvünkben a pénzbüntetés oly esetekben is, midőn az 
mint mellékbüntetés nem vagyon elleni, nem nyereségvágyból 
származó s nem is hírnév elleni büntetendő cselekmények miatt 
szabatik ki ? Kellőleg indokolt-e például az, hogy a ki súlyos 
testi sértés vétsége miatt fogházbüntetésre elitéltetik, ezen bün
tetés elszenvedésén és az eljárási, tartási és kártérítési költsége
ken felül még külön pénzbüntetést is fizessen? A jóból is sok a 
mi sok, hát még a roszból! A pénzbüntetés itt már fölösleges 
büntetésnek látszik, fölösleges büntetések pedig sem a büntetés 
czéljával, sem az igazsággal nem egyeznek meg!

Ugyancsak felmerül itt azon kérdés is : vájjon nem vona- 
tik-e el a kir. ügyész tulajdonképeni hivatásától akkor, midőn a 
miniszteri rendelet szerint, a büntetési pénzek behajtásáról is 
neki kell gondoskodni ?

4. Keresztül vitetik a gyakorlatban a hivatalvesztés és a poli
tikai jogok gyakorlásának felfüggesztése is, mint mellékbünte
tés; a vonatkozó ítéletek jogerőre emelkedésük után az 1881-ik 
évi junius hó 7-ikén kelt 13,865. számú igazságügyminiszteri 
rendelethez képest az illető közigazgatási hatósággal (alispáni-, 
polgármesteri hivatal) és volt hivatali alkalmazottnál fölöttes 
hatóságával is mindannyiszor szabályszerűleg közöltetvén s ott 
nyilvántartásba vétetvén; — még eddig részemről nem tudok 
esetet, hogy a hivatalvesztést vagy a politikai jogok gyakorlásá-
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nak felfüggesztését kimondó jogerejü ítélet figyelmen kívül ha
gyatott volna.

5. А В. T. K. 60. §-a szerint concret esetekben keresztül
vitetik mint mellékbüntetés az elitéltnek eltiltása is a szakkép
zettséget kívánó foglalkozás gyakorlásától.

6. AB. T. K. 61. és 62. §§-ai szerint, concret esetekben 
keresztülvitetik a bűnjelek és bűntestek elkobzása is, mint mel
lékbüntetés ; — nem különben:

7. Keresztül szokott vitetni а В. T. K. 64-ik §-a alapján az 
elítélt külföldi kitiltásának mint mellékbüntetésnek foganatosí
tása is. Az e tekintetben követendő eljárás szabályozására az 
igazságügyminiszteriumnak, valamint a kir. belügyminisztérium
nak is több rendelete vonatkozik. A kiutasítás foganatosítására 
szükséges intézkedések megtétele is a kir. ügyészekre Hibázta
tott. (L. a fegyházi utasítás 84., a börtönutasitás 86. és a fogház
utasítás 79. §§-ait s az 1886-ik évi november hó 23-ikán kelt 
29,601. számú kir. igazságügyminiszteri rendeletet.)

A többi a tulajdonképeni szabadságvesztés büntetések: a 
fegyház, börtön, fogház és elzárás а В. T. K.-ek határozatai értel
mében csak némi részben vitettek még eddig keresztül. .

Nem lehet félreismerni, hogy a kir. kormány illetőleg a kir. 
igazságiigyminiszterium életbeléptetése óta folyton munkálko
dott a fogságügy javításán s e részben teljes tudatában volt mind
azon állapotoknak, melyekben az nálunk létezett, s mindazon 
elveknek és módozatoknak is, melyek szerint az a humanismus 
követelményeinek, az igazságos szigornak, a javítás czéljának s 
a biztonságnak megfelelő niveaura emelendő volna, — s hogy 
többet ne említsek ezen irányban alapos vizsgálatok s lényeges 
belső átalakítások vitettek keresztül az országos fegyintézetek
nél; — a törvényszéki és járásbirósági fogházaknál a felügyelet, 
a tisztaság, rend, fegyelem és a hasznos munka behozatala te
kintetében pedig igen lényeges reform vitetett keresztül a hazai 
sajtó s a szakférfiak részéről egyaránt elismerésben részesült azon 
1874-ikévi fogház-és börtönrendtartás kiadása és életbelépte
tése által, melyet a kir. igazságügyminiszterium általam készít
tetett, úgy nemkülönben a törvényszéki fogházaknak a kir. fő
ügyészek főfelügyelete s a kir. ügyészek közvetlen felügyelete alá 
helyezése és számos kir. ügyésznek e téren is kifejtett ügyszere-
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tete s buzgalma és nem különben számos törvényszéki és járási 
birósági fogház-épületnek czélszerűbb átalakítása, kibővítése s 
egy pár új fogháznak is építése által. Hogy e tekintetben az állam 
még többet is nem tön, az nem a kir. igazságügyminiszterimnon 
hanem a korlátolt pénzügyi helyzetnek, a szigorú takarékosság 
parancsolta viszonyoknak mostohaságán múlt és még azon is, 
hogy a kormány a büntetőtörvónykönyvvel kapcsolatban álló 
büntetési rendszer megváltoztatására nézve a törvényhozásnak 
eléje nem akart vágni, s ezen indokból tétetett félre azon terje
delmes indokolással ellátott törvényjavaslat-tervezet is, melyet 
I rányi Dániel képviselő urnák a képviselőház 1870. vagy 1871-ik 
évi egyik ülésében a fogházak és fegyházak korszerű átalakítá
sára vonatkozólag tett indítványa folytán a kir. igazságügyminisz- 
terium szintén általam készíttetett.

Hogy minő elhagyatott állapotban volt törvényszéki в járási 
fogházaink nagy része még az 1872-ik év elején is, midőn azok 
a törvényhatóságoktól állami felügyelet és kezelés alá átvétet
tek, a ki ismeri a nemzetközi fogságügy emelése körül magának 
halhatatlan érdemeket szerzett s ezen ügynek életét is feláldozott 
J ohn H oward «The state of the prisons. 1777» czímü nagyhírű 
munkájában az európai börtönök nagy részének akkori állapotáról 
való leírását, az hű, de szomorúan leverő s csaknem kétségbeejtő 
képét találhatja fel visszatükröződni ezen leírásban fogházaink 
egykori mivoltának. Hogy 16 év lefolyása alatt ezen állapotok 
már is menynyire javultak, ezt csak azok tudhatják igazán, kik
nek alkalmuk volt helyszíni egybehasonlításokat tenni a múlt 
és jelen állapota között s kik évek hosszú során keresztül foglal
koztunk ezen állapotokkal, s híven őrködtünk s nem egyszer 
virasztottunk is a hazai fogságügy fokozatos fejlődése fölött!

А В. T. К.-nek életbeléptetése óta pedig e törvény határoz- 
mányainak keresztülvitele végett a szabadságvesztésbüntetések 
végrehajtásának főkellékét képező megfelelő helyiségek létesítése 
tekintetében jelentékeny a tevékenység a kir. kormány részéről; 
fegyházi-, börtön- és fogházi czélokra irányzott több rendbeli 
kisebb s nagyobb építkezések foganatosíttattak, részben a 26-ik §. 
alapján begyült büntetéspénzeknek a törvényhozás engedélyével e 
czélre történt fordítása által. Azonban a mindekkoráig fogana
tosított építkezések sem elegendők még távolról sem arra nézve,
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hogy a fegyház-, börtön- és fogházbüntetések a B. T. K. határo
zatai értelmében hajtathassanak átalánosan végre.

A törvényszerű végrehajtás akadályát pedig főképen a meg
felelő helyiségek hiánya képezi.

Főakadályul emelem ki ezt, mert vannak még szintén a 
fedezetül szolgáló pénzalap hiányában keresendő egyéb nehéz
ségek is, minők: a büntető intézetek igazgatása körül alkalma
zott és kezelő személyzet képzettségének, úgy az őrszemélyzet 
képzettségének és megbízhatóságának is sok részben fogyat
kozása.

Nem kívánok félreértetni, mert teljes készséggel elismerem, 
hogy egyes nagyobb büntetőintézetek élén nálunk is állanak oly 
férfiak, kiknek műveltségével és szakképzettségével meg lehe
tünk elégedve s kiken valóban nem múlik, ha mind a mellett a 
vezetésükre bízott intézet mégis több rendbeli fogyatkozásban 
szenved; úgy szintén vannak a felügyelő őrszemélyzet tagjai 
között is számosán, kik hivatásuknak úgy értelmességük, gya
korlottságuk, mint megbízhatóságuk tekintetében is kielégítőleg 
megfelelnek. De ha az angolhoni vagy csak a német- s olasz- 
országi büntető intézeteknél alkalmazott tisztek műveltségének 
túlnyomólag magasb fokát, képzettségét s az őrszemélyzet szak- 
képzettségét és megbízhatóságát tekintjük i s : ezekkel szemben 
még messze hátra vagyunk az alkalmazottak dolgában. Hogy 
pedig ezen fogyatkozást is nem épen az alkalmazható ember
anyag hiányában, — mert ebben nincsen fogyatkozás Magyar- 
országon, — hanem a szükséges pénzalap hiányában keresem, 
ez onnan van, mert meg vagyok győződve, hogy oly fizetések 
mellett, miként az idézett külföldi államokbeli büntető intézeti 
tisztek és őrségbeliek dotálvák: erre a kevésbbé hálás, de annál 
terhesebb pályára is kiválóbb egyének nagyobb számmal vállal
koznának, s ha a tisztviselőjelöltek úgy az őrszemélyzet kikép
zésére is megfelelő intézkedések tétetnének, mint az különösen 
Olaszországban történik, s ha az érdemes tisztviselők és a magu
kat kitüntetett felügyelő s őrszemélyzeti tagok több elismerésben 
részesíttetnének, — s ha így a képzettség, a megbízhatóság és az 
önzéstelen ügyszeretet es az ügyiránti buzgalom is, valamint a suc
crescentia is inkább biztosítva lenne: ekkor a szabadságvesztés
büntetéseknek nem csak törvényszerű végrehajtása járna nagyobb
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könnyebbséggel, de intensiv végrehajtása is inkább elérhetővé 
válnék.

Ide járul még büntetőintézeteinknél a felsőbb hatósági ellen
őrzés tekintetéből szükséges gyakoribb szakértői alapos vizsgála
tok hiánya; továbbá idejárul a szervezet hiányossága is, mely 
szerint, a nagyobb intézeteknek közigazgatási s úgynevezett szel
lemi vagy erkölcsi vezetése nincsen úgy elkülönítve az igazgatás 
anyagi, gazdászati részétől, hogy az igazgató ne legyen elfog
lalva az utóbbi természetű ügyek vezetésével annyira, minél
fogva az erkölcsi a szellemi vezetésre s az elítéltek és az őrség 
irányában való disciplinára kevesebb gondot legyen kénytelen 
fordítni. De még hiányosabb a törvényszéki fogházak igazgatási 
szervezete. Tudvalevőleg ugyanis az ezen fogházakra való fel
ügyelet az 1871-ik évi XXXIII-ik t.-czikk 25. §-a szerint a kir. 
ügyészségre van ruházva, a kir. ügyész aztán börtönész is, szám
vevő is, s minden inkább mint köz vádló, úgy hogy a közvádló 1 
fontos teendők túlnyomólag a kir. alügyészek kezeiben vannak; 
de azért a kir. ügyészek még sem fogházigazgatók, s így sem 
közvádlói, sem börtönészi teendőiknek nem felelhetnek meg úgy, 
mint kellene; az úgynevezett fogház-felügyelőtisztek pedig a leg
kisebb számban képesítvék a nagyobb fogházak rendszeres igaz
gatására, az intézet erkölcsi szellemi vezetésére. A járásbirósági 
fogházaknál pedig többnyire egy egyszerű íogházör a fogház keze
lője. Azután azon fogházaknál, melyekben az élelmezés és külö
nösen a munkaerő felhasználása bérlőknek van kiadva, ez a bér
leti rendszer a tapasztalás szerint kétségen kívül a disciplinának 
jelentékeny hátrányára szolgál.

A mi a felügyelő bizottságokat illeti, ezek tudvalevőleg két
félék. Míg ugyanis az 1876-ik évi VI-ik t.-czikk 37-ik §-a a köz- 
igazgatási bizottságok kebeléből megalakult börtönvizsgáló kül
döttségek feladatául azt tűzi ki, hogy a fogházak állapotát időn- 
kint átalánosságban oly czélból vizsgálják meg, ha vájjon meg
vannak-e azokban mindazon kellékek, a melyek a szabadság
vesztésbüntetések czélszerü végrehajtásához megkívántatnak; 
addig a B. T. K. 42., 46. és 48. §§-ai a felügyelő bizottságok fel
adatát abban állapítják meg, hogy ezek eltekintve a fönnebbi 
átalános kellékek vizsgálásától, a büntető rendszer erkölcsi hatá
sát a letartóztatott egyes elítélteken figyeljék meg s az igazság
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ügyminiszteriumhoz felterjesztendő javaslatok alakjában jelöljék 
ki azon egyéneket, a kiknél az irányukban alkalmazott büntetés 
üdvös hatását oly mérvben látják kifejlődve, hogy ez által a tör
vény által nyújtott kedvezményekre ú. m. a közvetítő vagy ja
vító intézetbe való szállításra vagy föltételes szabadonbocsátásra, 
a törvény által megszabott egyéb föltételek fennlétében érdeme
seknek tartathatnak.

Tudvalevőleg ily felügyelő bizottságok számos külföldi állam
ban, jelesül Francziaországban, Belgiumban, Badenben, Würten- 
bergben, Hollandiában már régóta léteznek s már az 1843-ik 
évi magyar büntetőtörvényjavaslatnak a börtönrendszerre vonat
kozó 14-ik fejezetében is terveztetett ily felügyelőbizottság. Csak
hogy mindezen bizottságok egy egészséges és hatásos működési 
körrel bírnak, minő szükséges alioz, ha azt akarjuk, hogy a bün
tető intézetek a közérdeknek mennél inkább megfelőleg ellen
őriztessenek. Természetes, hogy az érdeklődés is átalánosabb s 
nagyobb az ügy iránt, mint nálunk, hol a viszonyokat s az egyé
neket részben kevésbbé ismerő küldöttségi tagok egész eljárása 
inkább csak formaszerű s gépies s nem is igen lehet más a rend
szernél s a szervezetnél fogva. Miért is azt hiszem, hogy a mos
tani kétféle felügyelő bizottságok a szabadságvesztésbüntetések 
törvényszerű végrehajtásának előmozdítására, megkönnyítésére 
nem igen sokat folynak be. ügy vélem, hogy majd a kir. ítélő 
tábla decentralisatiója, illetőleg a kerületi kir. ítélő táblák léte
sítése alkalmával lehetne s kellene az országos és kerületi bün
tető s javító intézetek számára kerületi, a törvényszéki s járás- 
birósági fogházak és megyei javítóintézetek számára pedig a 
mostani kettő helyett egyes törvényhatósági felügyelő bizottságo
kat a törvényhozás utján czélszerübb módon szervezni.

Ezeknek átalánosságban előrebocsátása után áttérek részle
tesen arra, hogy a fegyház, börtön, fogház és elzárási büntetések 
mennyiben vitettek és mennyiben nem vitettek eddigelé keresz
tül, s ezek kapcsán megérintendem a javító intézeteket és segé
lyező egyleteket is.

A B. T. K. szabadságvesztésbüntetési rendszere szerint, 
tudvalevőleg a fegyház, börtön és fogház büntetések az úgyneve
zett vegyes haladó vagy /okozati fogságrendszer elvei szerint haj
tandók végre és pedig a fegyház és börtönbüntetés a vegyes
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haladó (progressiv) fogságrendszer azon elvei szerint, mely ir- 
rendszer név alatt ismeretes; a fogházbüntetés — melynél a 
magánelzárási fokozat nem átalános, s a közvetítő intézeti foko
zat pedig teljesen elmarad, de a fogház különben is már több
nyire rövidebb tartamú és törvény szerint enyhébb büntetési nem 
lévén, — már ezeknél fogva sem vétethetett fel az irrendszer ke
retébe.

1. A fegyházbüntetés a B. T. K. 28. §-a szerint országos 
fegyintézetben hajtatik végre.

Jóllehet a B. T. K. életbeléptetése óta az országos fegyinté
zetek száma egy nagyobb fegyházzal a sopronival és egy kiseb
bel a nagyenyedivel szaporíttatott, úgy hogy jelenleg nyolcz 
országos fegyintézet áll rendelkezésre, összesen 4160 főnyi befo
gadási képességgel; de mint a kir. igazságügyminiszterium 
1875—1887. évi működéséről kiadott igen becses hivatalos köz
leményből olvashatjuk, az 1886-ik év végével 2222 fegyházra 
jogerejűleg elítélt oly egyén volt a törvényszéki fogházakban 
letartóztatva, a kik fegyintézetbe szállíthatók — hely hiányá
ban — nem voltak.

1887. deczember hó 31-ikén a nyolcz fegyintézetben össze
sen 4645 fegyencz volt elhelyezve és 2011 fegyencz volt fegyin
tézet helyett törvényszéki fogházakban.

1888. május hó 31-ikén pedig a fegyintézetekben 4581 fe
gyencz volt letartóztatva és 2083 fegyencz volt a törvényszéki 
fogházakban.

Tehát a fegyházra elítélteknek majdnem fele ellen a fegyház
büntetés törvényszéki fogházakban hajtatik végre.

E szerint, a végből, hogy valamennyi fegyházra elítélt ellen 
a fegyházbüntetés a B. T. K. 28-ik §-ához képest országos fegy
intézetekben hajtathassák végre, még legalább öt új országos 
fegyintézet létesítése lenne szükséges, tekintve a mostani fegy
intézeteknek is tultömöttségét és 500 főre számítva egy új fegy
intézetet.

A B. T. K. 29-ik §-ának azon határozata, hogy a fegyencz 
a megállapított s az igazgatóság által kijelölt munka teljesítésére 
szorítandó, az országos fegyintézetekben végrehajtatik; de a tör
vényszéki fogházakban, — melyekben a munkarendszer még 
nem annyira kifejlett, csak helylyel-közzel történik ez.

338



13

А В. T. К. 29-ik §-а szerint, a fegyencz а 30. §-ban meg
határozott id ft alatt — legfölebb egy évig — éjjel és nappal, 
azontúl pedig éjjel magán elzárásban tartandó. Tudomásom sze
rint, a törvény ezen határozata még eddig egyedül csak a sop
roni orsz. fegyintézetben foganatosíttatik teljesen — hol e czélra 
686 magánzárka áll rendelkezésre, — a többi országos fegyinté
zetekben elegendő számú magánzárkák hiányában a magánfogság 
tartama alatt is csak részben, hiányosan; az éji elkülönítés 
pedig egyáltalán nem hajtathatik végre a magánfogság tartama 
után. A sopronin kívül a többi hét fegyintézet még eddig össze
sen csak 281 magánzárkával rendelkezik. A magánfogság tar
tama alatt ennek az trendszerben megállapított kettős foko
zata, a szigorúbb és enyhébb, a végrehajtási szabályokban 
meg van ugyan említve; de a szigorúbb magánfogságra csak 
3 heti idő van szabva; azonban ezen fokozatok sem hajtathat
nak mindenkor kellőleg végre; mert elegendő számú zárkák 
hiányában a magánelzárás törvényszabta tartama sem tartatha- 
tik meg.

A fegyházbüntetésnek is pedig leglényegesebb része a magán
elzárás foganatosítása, s ha ez elmarad, az úgynevezett trend
szernek első főalkatrésze, a feje vétetik el; ha a íegyenczek éjjel 
s nappal együtt vannak, ez a fegyházbüntetés szigorából, hatá
lyából lényegesen sokat elvesz; ha a magánelzárás nem hajtatik 
kellőleg végre, a fegyenczek erkölcsi javulásának leghatékonyabb 
eszköze hiányzik.

Az irfogság-rendszer második stádiuma, a közöskényszer- 
munkafogság Irlandban külön intézetben hajtatik végre; nálunk 
ezt a törvény nem kívánja; azonban ha már egyszer az trend
szer elfogadtatott, nálunk is szükségesek volnának a közösfogság 
stádiumában azok a fokozatok, melyekre az elítéltnek magát fel- 
küzdeni kellene a végből, hogy később közvetítő intézetbe jut
hasson. Az trendszer szerint öt ily alfokozat van, ú. m. a 4., 3., 
2., 1. és a mintaosztály. A fegyházbüntetés végrehajtása tárgyá
ban az 1880 augusztus hó 9-ikén kelt 2106. számú igazság
ügyminiszteri rendelet 2-ik melléklete képen kiadott utasítás 
17-ik §-ában van ugyan ily osztályozásról is említés téve, de 
határozottan az, kapcsolatban a ' 33. §-beli munka-jutalmi osz
tályozással el nem rendeltetett; tudva van pedig, hogy már
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különben is a közös rendszer erkölcsi hátrányait leghatékonyab
ban czélszerü osztályozások által lehet ellensúlyozni.

A B. T. K. 44. §-a szerint, azon fegyenczek, kik legalább 
három évre Ítéltetvén, büntetésük kétharmadát kitöltötték és 
szorgalmuk, valamint jóviseletük által a javulásra alapos re
ményt nyújtottak: büntetésük hátralevő részének, kitöltése végett 
közvetítő intézetbe szállíttatnak, a hol szintén munkával foglal
koztatnak, azonban enyhébb bánásmódban részesülnek.

Ez az irfogságrendszer harmadik stádiuma.
A törvény ezen határozata sem hajtatik még általánosan ez 

idő szerint végre.
Az országban két közvetítő intézet van eddig fellálítva; az 

az egyik önállólag a kishartai állami pusztán Pestmegye alsó 
részében; a másik Váczon, az ottani országos fegyintézet mellett. 
A kishartai közvetítő intézetbe, a váczi fegyintézet kivételével 
valamennyi többi fegyintézetből és esetleg börtönből szállíttatnak 
foglyok, a mely szállítás némely fegyintézetnek, például az illa- 
vainak, szamosujvárinak Kishartához való jelentékeny távolságá
nál fogva, költséges. A váczi közvetítő intézetbe rendszerint csak 
az ottani fegyintézetből helyeztetnek át foglyok. Ha jól tudom, 
tervben van egy harmadik közvetítő intézetnek felállítása is a 
lipótvári fegyintézet közelében. A kishartai közvetítő intézet 72, 
s a váczi 70 fogoly elhelyezésére lévén berendezve, ily arányú 
berendezés mellett a végből, hogy a fegyházra és börtönre 
elítéltek közül az arra alkalmasak mind közvetítő intézetbe 
szálíttathassanak, háromnál több közvetítő intézetre lenne szük
ség még akkor is, ha csak azok szállíttatnának is ide, kik 
magukat a közös fogságban az irrendszer szerint úgynevezett 
mintaosztályba, vagyis a legkitűnőbbek osztályába felküzdötték.

Eddig azonban a fegyenczeknek közvetítő intézetbe áthelye
zésénél csak átalában a B. T. K. 44-ik §-ának határozmánya 
volt irányadó; minthogy a közös fogság fokozati rendszere még 
kellőleg keresztül nem vitetett.

Azután az irrendszer, de a törvény fönnebb idézett szakasza 
szerint is, a közvetítő intézetben letartóztatottaknak enyhébb 
bánásmódban kell részesülni, mint a fegyházban,- s átalában 
nálunk is, a közvetítő intézetbeli foglyok több szabadságban, több 
kedvezményben részesíttetnek szabály szerint, mint a fegyházbeli
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fegyenczek vagy a börtönbeli rabok, amennyiben míg a fegyen- 
ezek s a rabok a fegyház, illetőleg börtön területén bárhova 
csak őrkíséret mellett mehetnek, a fegyintézeti fegyencz házi
munkások 4, illetőleg 3 kr., a házimunkás rabok pedig 5, ille
tőleg 4 kr. napi jutalomdíjban részesülnek, a fegyenczek rend
szerint csak negyedévenkint, a rabok pedig havonkint egyszer 
írhatnak levelet, a fegyenczek csak negyedévenkint s a rabok 
pedig havonkint egyszer fogadhatják rokonaik látogatását, sem a 
fegyencz, sem a rab hazuról élelmi czikket nem fogadhat el, a 
dohányzás úgy a fegyencznek, mint a rabnak átalában szigorúan 
tiltva van, a fegyencz keresményének csak Ve, illetőleg Ve részét, 
a rab pedig Ve, illetőleg Ve részét költheti e l; félliter bort a 
kitűnő viseletű fegyencz is csak havonkint egyszer, a rab pedig 
minden második vasárnap ihatik elkölthető keresményéből: 
addig ellenben a közvetítő intézetbeli letartóztatottak már sem 
fegyenczeknek, sem raboknak nem, hanem egyszerűen «foglyok»- 
nak neveztetnek; az egész közvetítő intézet területén szabadon 
mozoghatnak minden közvetlen felügyelet nélkül, sőt Kishartán 
egyesek a közeli községbe, sőt a Dunához is elküldetnek szállít
mányokért; a nyári hónapokban 10 kr., a téliekben 5 kr. napi 
bérben részesülnek, levelet minden vasárnap Írhatnak, rokonaik 
látogatásai sem kötvék szorosan határidőhöz, a hazuról küldött 
élelmi czikkeket elfogadhatják, keresményük Ve-át elkölthetik, 
minden vasárnap ihatnak fél liter bort, a szabadban dohányoz
hatnak is, élelmet is többet kapnak mint a fegyházban vagy a 
börtönben; azonban a munka tekintetében jóval több kívántatik 
a közvetítő intézeti foglyoktól, mint a fegyházban a fegyenczektől; 
mert különösen a nyári időszakban Kishartán a mezei munka már 
reggel négy órakor megkezdetik, sőt a béres teendőket végző fog
lyoknak már két órakor talpon kell lenni és esteli 8 óráig — mind
össze két órai szünet leszámításával — folyton kell serényen dol- 
gozniok. Szoktalanul nehéz ez a megfeszített s tartós mezei 
munka különösen azoknak, kik a szabad életben mezőgazdasági 
teendőkkel sohasem foglalkoztak. Ugyanazért czélszerübbnek is 
mutatkoznék, ha a mezőgazdasági fogolygyarmatot képező köz
vetítő intézetbe is földmiveléssel foglalkozottak helyeztetnének 
át és csak kivételesen a saját kérelmükre szállíttatnának oda 
iparosok, volt tisztviselők s más foglalkozásúak is.
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így van ez kevés különbséggel a szintén mezei s vetemé
nyes kertészeti munkára berendezett váczi közvetítő intézetnél is, 
melynek egyébként még az a hátránya is van, hogy minden 
tekintetben szoros kapcsolatban áll az ottani fegyintézettel. Ha 
talán pénzügyi tekintetek tetszetőssé teszik is a közvetítő inté
zetnek a fegyintézet közvetlen közelében való felállítását, midőn 
a fegyintézet igazgatósági és felügyelő személyzete ellátja a 
közvetítő intézeti teendőket is, s az élelmezés és egyéb szükség
letek is a közvetítő intézet részére a fegyintézetével együtt állít
tathatnak elő, s olykor talán a közvetítő intézet munkaereje fegy- 
intézeti czélokra is alkalmaztatik; ha azonban már egyszer az 
irrendszer követtetik: akkor ezen rendszer elveihez következe
tesnek kellene maradni, s a mi a büntetés megfelelő végrehaj
tása czéljából kétségtelenül előnyösebb is, a közvetítő intézet
nek a fegyintézettől legalább is annyira elkülönítetten kellene 
felállíttatni, hogy a két intézet között semmiféle érintkezésnek 
helye ne legyen.

Azután szükségesnek mutatkozik az is, hogy oly közvetítő 
intézet is állíttassék fel, melyben iparszerü foglalkozásra legyen 
a fősúly fektetve; mert az iparszerü foglalkozás még távolról 
sem lehet kimerítve az által, ha a mezőgazdasági közvetítő 
intézetekben ruhaneműiket maguk javítgatják ki a foglyok, ha 
különösen télen néhány szalrnakalapot a nyárra, néhány szakaj
tót, kosarat, seprőt, néhány járomszöget s vendégódalt az intézet 
számára készítenek s gazdasági eszközök kijavításával is foglal
koznak; mert továbbá a helyes rendszer elveivel nem tartom 
összeegyeztethetőnek azt, ha azon fegyencz a ki a fegyintézetben 
magát valamely önálló iparágban annyira kiképezte, hogy ki- 
szabadulása után az által kenyerét bizton megkereshetné, ezen 
munkája köréből kiragadtatva, kapásnak vagy béresnek alkal
maztatik a közvetítő intézetben, és keservesen megtanult mes
terségének gyakorlatából kijön, de azért a mezei gazdálkodást 
sem tanulja meg alaposan, a melyhez talán hajlama sincsen: 
mert végül arra vagyunk utalva, hogy ne csak okszerű föld- 
mívelő, de iparos nemzetté is váljunk, s az ily közvetítő intézet 
már nem ipariskola lenne, minők tulnyomólag a fegyintézetek 
munkatermei, hanem valóságos műcsarnokká válhatnék, hasznára 
az államnak s a nélkül, hogy a szabad iparosoknak kárt okozna.
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A mennyiben pedig mezőgazdasági coloniákat képező további 
közvetítő intézetek is állíttatnak még fel, ezeket is úgy vélném 
szervezendőknek, mint a kishartait, t. i. hogy az intézet élén 
elméletileg és gyakorlatilag szakképzett gazda álljon, s hogy a 
mezei gazdálkodásnak s e mellett a kertészetnek is minden fő
ágazata okszerüleg taníttassák és míveltessék, hogy az abban 
elhelyezett foglyoknak mezőgazdasági iskolául szolgáljon s e 
szakmában lehetőleg alaposan kiképeztessenek.

Ki kell emelnem, hogy nálunk is megtartatik az irrendszer 
azon egyik sarkalatos elve, minélvogva a közvetítő intézetben 
fegyelmi büntetésnek helye nincsen, mert a kinek egyszerű 
figyelmeztetés vagy dorgálás nem elegendő, az visszavitetik a 
korábbi közös kényszermunka-fogságba, ületőleg nálunk a fegy
intézetbe vagy börtönbe.

A B. T. K. 48. §-a szerint, a közvetítő intézetben letartóz
tatott egyéneket, ha jóviseletük és szorgalmuk által a javulás 
reményét megerősítették, saját kérelmükre s a felügyelő bizottság 
ajánlatára az igazságügyminiszter feltételesen szabadságra bocsát
hat] a, ha büntetésük háromnegyedét, az életfogytiglan fegyházra 
ítéltek pedig legalább tizenöt évet kitöltöttek.

Ez az irfogságrendszer negyedik vagyis utolsó stádiuma.
Azonban B. T. Könyvünk fönnebb idézett §-ának további 

határozmánya szerint, feltételes szabadságra bocsáthatók azok 
is, kik három évnél rövidebb fegyházra vagy egy évet felülhaladó 
börtönre vagy másnemű szabadságvesztés büntetésre (fogház, 
államfogház) Ítéltettek, ha büntetésük háromnegyedét kitöltötték 
és a javulásra alapos reményt nyújtottak.

A törvény határozmányaiból s ebből folyó intentiójából az 
látszik nyilvánulni, hogy az irrendszert minden fokozatán keresz
tül akarta vinni a fegyház- és börtönbüntetésnél, s e szerint, a 
fegyház és börtönbüntetésnél csakis a közvetítő intézet után 
lehetett volna a feltételes szabadon bocsátást megengedni, s így 
lett volna is az egyedül következetes és helyes eljárás; mert 
hiszen a föltételes szabadonbocsátásnak, — ha azt egyedül fiscalis 
szempontból nem kívánjuk tekinteni, habár eredete történelmileg 
erre vezethető is vissza, — csak is hosszabb tartamú szabadság- 
vesztésre elítélteknél lehetne tulajdonképen helye. Azonban a 
törvény elrendelte azt a három évnél rövidebb fegyházra vagy
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egy évet felülhaladó börtönre, vagy más nemű szabadságvesztés - 
büntetésre elítéltek javára is; így történik aztán, hogy nem
csak a járásbirósági s törvényszéki fogházakból, de a kerületi 
börtönből s a fegyintézetekből is és pedig ezen utóbbiakból a 
nélkül, hogy az elítélt előzetesen az irrendszer mind a három 
stádiumán keresztül hatolt volna, — a mi természetesen három 
évnél rövidebb idő alatt czélszerüen nem is volna keresztül 
vihető, — engedélyeztetnek a törvény alapján föltételes szaba- 
donbocsátások.

A B. T. К.-nek a föltételesen szabadonbocsátásra vonat
kozó határozmányai már anynyira ismeretesek az orzságban, hogy 
a büntevők nagy része már előre számít arra, hogy ha péld. 4 évi 
fegyházra ítélik, abból csak 3 évet, ha lVa évi börtönre vagy 
fogházra ítélik, abból csak 1 évet, 1 hónapot és 15 napot kell 
leülnie, sőt a ki életfogytiglan elítéltetik, az is számít arra, hogy 
15 év után mégis kikerül a fegyházból.

A törvény azon határozatának, hogy a három éven alul el
ítélteknek is kilátásba helyzete a föltételes szabadonbocsátás 
kedvezményét, az a hátránya is van, hogy az ezen elítéltek 
részéről tág tere nyűik a simulationak, csakhogy jámboroknak, 
jóviseletűeknek tűnjenek fel s elnyerhessék föltételes szabadon- 
bocsáttatásukat; míg a hosszabb időre elítélteknél az észrevétlen 
simulatio alig lehetséges.

A felügyelő bizottság külső tagjai a legtöbb esetben egyáta- 
lán nem ismervén a feltételes szabadságra bocsáttatását kérel
mező elitéltet, így kérelmének pártolására vagy nem párto
lására nézve legtöbb esetben az intézeti igazgatóság véle
ménye dönt.

A igazságügyminiszterium kebelében szokott gondossággal 
szokták ugyan tárgyalni az ajánlott kérelmeket, s a kérelem 
több esetben, ha kétely forog fenn a felett, hogy a kérelmező 
csakugyan érdemes-e arra, vissza is utasíttatik : mégis azonban 
bizony megtörténik nálunk is, mint mindenütt, hol a föltételes 
szabadságra bocsátás intézménye honos, hogy olyanok is meg
nyerik a kedvezményt, kik utólag arra érdemeseknek nem 
bizonyultak; ide "járulván az is, hogy a föltételesen szabadon- 
bocsátottakra való felügyelet nálunk a rendőri intézménynek 
több oldalú hiányosságánál fogva még távolról sem oly körül-
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tekintő s éber és beható, mint péld. az irrendszer eredeti 
hazájában.

Mindezek mellett is azonban, vagy talán épen a fönnebbi 
okból is, hogy t. i. a reájuk való rendőri felügyelet lazább, 
szemmel tartásuk lehető tág, — ha a statistikai adatokat te
kintjük, — a föltételes szabadságra bocsátás nálunk rendkívül 
kedvező eredményt mutat fel eddig, a menyiben a B. T. K. 
életbelépte óta vagyis az 1880-ik év szeptember hó 1-sőjétől 
kezdve az 1886-ik év végéig a különféle büntetőhelyekről (a fegy- 
liázakból, kerületi börtönökből és fogházakból) föltételesen szaba
don bocsátott összesen 5099 egyén közül csak 59-től vonatott 
vissza a kedvezmény, a mi a föltételes szabadságra bocsátottak
nak 1.15%-át képezi.

Azonban ha igazságos akarok lenni, a fönnebb kiemelt 
kedvező körülményt távolról sem annyira a felügyelet hátrányára, 
mint sokkal inkább maguknak a szabadonbocsátottaknak javára, 
nagy többségük jótulajdonságainak vélem betudandónak, a 
mennyiben a fegyintézetekben és börtönökben évek során át 
teljesített vizsgálódásaim alkalmával tett megfigyeléseim alapján 
azt tapasztaltam, hogy a mi elítéltjeink legnagyobb részben 
büntetésüket békés türelemmel viselő, engedelmeskedő jámbor 
emberek az intézetben, dacz, megátalkodottság, íékezhetetlen 
garázdálkodási hajlam nem jellemvonásuk, s e részben kevés a 
kivétel, mit tanúsít az évi fegyelmi esetek aránylag csekély 
száma is, s hogy igazságos bánásmód meghódítja a kezdetben 
legszilajabbat is a kész engedelmességre és jogérzetének kielégí
tése mellett ígéretét, szavát is megtartja s így megtartja azt föl
tételesen szabadságra bocsáttatásának ideje alatt is, átérezve egy 
részről e nagy kedvezményt s tartva természetesen másrészről attól 
is, hogy hátralevő büntetésének kitöltése végett, legalább azért, 
a miért már egyszer szenvedett, be ne kerüljön újra a börtönbe.

Ha azonban azt veszszük figyelembe, hogy a föltételes szabad
ságra bocsátás intézményének alkalmazása óta az előbbi időkhez 
képest a visszaesések miként viszonylanak az évi forgalmi számok
hoz az országos fegyintézetekben : a hiteles statistikai adatokból 
világosan az tűnik ki, hogy az eredmény távolról sem oly kedvező, 
mint a föltételes szabadságra bocsátásoknál az engedmény visz- 
szavonását illetőleg fönnebb kimutattatott.
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Ugyanis:

. , . , A forgalmi létszámból к о -  A forgalmi létszámból ко -
A le tartóztato ttak  r a b b a n  m á r  egyszer ugyan- r a b b a n  m á r  tö b b sz ö r  ugyan-

Evszam usszes forgo, m  azon bÄntetfcrt elítéltek azon bűn te tté rt elitéltek 
létszám a v o lt: .. / u  .. * i,összes szam a v o lt: összes szama v o lt:

1876. 4061 332 479
1877. 4226 388 409
1878. 4220 373 533
1879. 4003 403 526
1880. 3803 318 562
1881. 4380 447 741
1882. 4917 517 1 811
1883. 5293 504 912
1884. 5403 I 531 863
1885. 5567 . I 449 812
1886. 5624 i 511 845

Ezen tizenegy évi fegyintézeti forgalmi létszámból az 1881. 
évit, mint a két időszak közé esőt számításon kívül hagyva, 
s így egy részről az 1876-tól bezárólag az 1880-ik évig terjedő 
korábbi öt évi — és más részről a B. T. K. életbelépte után 
következő 1882-től bezárólag az 1886-ik évig terjedő szintén 
öt évi időszak forgalmi és visszaesők létszámát viszonyítva egybe : 
kitűnik, hogy a korábbi időszakbelieknél az utóbbi időszakbeli 
már egyszer ugyanazon bűntett miatt elítélve voltak aránylagos 
száma 214-el, az ugyanazon bűntetért már többször elítélve 
voltak aránylagos száma pedig 814-el több.

Nem kívánom ez úttal vitatni azt, hogy a tulaj donképeni 
visszaesők számának ezen növekedésére befolyt-e a föltételes 
szabadságra bocsátás intézményének behozatala; mert arra nézve, 
hogy ily intézmény eredményét megítélhessük s abból következ
tetéseket vonhassunk, nem néhány rövid év, hanem hosszabb idő 
lefolyása szükséges; — és mert a föltételes szabadságra bocsátás 
intézményének behozatalával csaknem egyidejűleg léptetett újra 
életbe az országban átalánosan a bűnösök felkutatásában tevé
keny csendőrség üdvös intézménye is, s mert a letartóztatottak 
száma is átalában növekedőben van az 1881-ik év óta.

A föltételes szabadságra bocsátás körüli eljárás tárgyában 
a kir. igazságügyminiszteriumnak 1880-ik évi augusztus hó 9-én
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2106. szám alatt kelt rendelete 8-ik mellékletéül kiadott utasítás 
irányadó.

A B. T. K. 36. §-a szerint, a börtönbüntetés kerületi börtön
ben vagy az igazságügyminiszter által e czélra kijelölt törvény- 
széki fogházakban haj tátik végre. A törvény ezen határozatának 
vérehajtása czéljából egy kerületi börtön Szegeden már létesít- 
tetett, s ezen felül a kir. igazságügyminiszterium 1880-ik évi 
augusztus hó 9-ikén kelt 2106. számú körrendeletében a nagyobb 
törvényszéki fogházak közül 17-et és még további 7 oly törvény- 
széki fogházat jelölt ki, melyekben a börtönbüntetés ideiglenesen 
végrehajtható lesz; mindezen fogházakra nézve azonban az 
1874. évi február hó 18-ikán 696 sz. alatt kiadott s 1880-ban 
a többször idézett 2106 szám alatt némi csekély részben módosí
tott fogházrendtartást hagyta meg továbbra is alkalmazandónak. 
A mária nostrai országos nöfegyintézetet pedig továbbra is meg
hagyta olyannak, melyben a fegyház és börtönbüntetés vegyesen 
s egyformán végrehajtandó lesz.

A börtönbüntetés a törvény határozmányainak megíelelöleg 
még eddig tudtommal egyedül csak a szegedi kerületi börtönben 
hajtatik végre, mely börtönről közelebb is egy ott megfordult 
szakférfiú dr. Mayer Salamon bécsi egyetemi tanár aként nyilat
kozott, hogy a contines bármely hason rangú intézményével 
úgy építése, mint berendezése tekintetében kiállja a versenyt, s 
minthogy én történetesen épen azon bizottságnak, mely itt ezen 
építkezésekre felügyelt, elnöke voltam, mondhatom, hogy úgy 
ezen kerületi börtönnél, mint a mellette épült törvényszéki fog
háznál — mindkettő a vegyes haladó rendszer szerint tervezve, — 
a terület és az építési alap szabta korlátok között lehetőleg 
érvényesíttettek a börtön és fogház czólszerü építésére és beren
dezésére vonatkozólag a külföldről is szerzett tapasztalatok az e 
szakbeli tudomány legújabban elfoglalt álláspontjainak figyelem- 
bevétele mellett. Ezekhez képest itt jelentékeny számú magán
zárka is rendeztetett be, körülbbelül annyi, mennyi az irrendszer 
első stádiumának foganatosítására az összlétszám arányában 
elegendőnek mutatkozott.*

* Pár év előtt Pui.szky Ferencz úr is keresztül utazván Szegeden, 
megtekintette a kerületi börtönt és a «Pesti Hírlapban» erről írt vezér-
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A börtönczélokra is szolgáló tövrényszéki fogházakban ele
gendő számú magánzárkák, sok helyt a rendszeres iskolai tanítás^ 
s a rendszeres munka és még sok egyéb hiányában a törvénynek 
megfelelőleg annál kevésbbé hajtathatik végre a börönbüntetés, 
mert a börtönbüntetés végrehajtására vonatkozólag az 1880-ik 
évi augusztus hó 9-én 2106 szám alatt kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 4-ik mellékletül kiadott utasítás ezen fogházakra nézve 
életbe sem léptetett, nem pedig azért, mert a törvényszéki fogházak
ban a túlnyómolag fogházra ítélteken felül még fegyházra, 
börtönre s olykor még elzárásra elítéltek is vegyesen lévén letar
tóztatva, ennyiféle szabadságvesztés büntetési nemre elítéltek 
irányában a megillető különféle rendszabályok végrehajtása csak 
nem lehetetlen is volna. Ide járul még mindezen fogházaknak 
túltömöttsége is, mely körülmény már magában véve is sok 
akadályt gördít a büntetés szabályszerűen rendszeres végre
hajtása elé.

Minthogy a törvény megengedi, hogy a börtönbüntetés tör
vényszéki fogházakban is végrehajtassák: ennél fogva ha a ünemű

czikkében megróvta az építkezésre felügyelt miniszteri osztálytanácsost 
csak azért, m ert a fogdák ajtói mind bejeié és nem kifele' nyílnak s így 
a rabok belülről az ajtót s így magukat is könnyen eltorlaszolhatják! 
Már ha ezt oly egyén kifogásolja a ki még Szegednél nagyobb várost és 
a szegedinél nagyobbszerű börtönt soha életében sem látott, e fölött csak 
mosolyoghatnék; de mikor egy országot-világot látott oly tapasztalatdús 
férfiú, m int a nemzeti Múzeum nagyérdemű igazgatója találja ezt meg- 
rovandónak, a fölött valóban csak bámulni tudok. Mert ha a börtön 
épitkezés sokrészlete tekintetében eltérők is még a nézetek, sőt eltérők 
az ajtózárak, az azokon alkalmazni szokott lyukak tekintetében is, de az 
iránt, hogy a fogdák ajtóinak befelé kell nyílni, ma már egy a vélemény; 
így befelé nyílnak péld. a pentonvillei, moabiti, a loeveni, a plötzeneeis, 
a nürnbergi stb. börtönök ajtói is, azért, mert tudvalevőleg az ajtók nem 
annyira a végből alkalmaztatnak a fogdákra, hogy azokba be ne törjenek, 
hanem inkább hogy abból ki ne törjenek, meg ne szökjenek, s aztán a 
befelé nyíló ajtó a betörekvőnek paizsul, védelmül is szolgál, és végül 
midőn üres a fogda s a benyíló ajtó nyitva áll, ez nem foglalja el a 
helyet és nem akadályozza a járáskelést a többnyire különben sem na
gyon széles külső folyosókon. Az, hogy a rab a fogdában eltorlaszolhatja 
az ajtót, ha van mivel, nem oly nagy b a j; mert ismét elszedi azt a 
torlaszt önszántából is — mihelyt megéhezik. A szegedi börtönök ajtói 
is tehát nem tudatlanságból, hanem nagyon is tudatosan alkalmaztattak 
befelé nyílóknak. K.
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elitéltek számára több kerületi börtön létesítése mellőzhetőnek 
tekintetik is ; de múlhatatlanul szükségesnek mutatkozik a nők 
számára egy új kerületi börtön felállítása; mert az, hogy a fegy- 
házra elitéit nők befogadására is alig elégséges mária-nostriai 
országos fegyintézet még kerületi börtönül is szolgál, hosz- 
szabb ideig alig fenntartható visszás állapot; de különben is 
ezen intézet befogadási képességéhez képest már is annyira túl 
van tömve, hogy ezen maga után sok hátrányt vonó kényszer- 
helyzeten is segíteni kell. Ezen felül az is czélszerünek mutat
koznék, hogy a mennyiben új törvényszéki fogházak létesíttetnek, 
inkább kevesebb ily fogházak, de nagyobb terjedelműek állíttas
sanak fel, minél több magánzárkával ellátva, s hogy ily több 
száz főnyi letartóztatott befogadására képesített fogházak oly 
rendszerű kezelésben részesíttessenek, mint a szegedi kerületi 
börtön vagy az országos fegyházak; mert csak így várható a bün
tetés megfelelőbb és sikeresb végrehajtása a fogházakban.

Végül felemlítem, hogy a börtönbüntetésre elítéltek számára 
külön közvetítő intézetekről még eddig gondoskodva nincsen.

3. A fogházbüntetés a B. T. K. 39. §-a szerint törvényszéki 
vagy járási fogházban hajtatik végre, s ez a gyakorlatban is így 
történik; a mi azonban a 40. §-ban esetleg előszabott éjjeli s 
nappali magánelzárást illeti, ez elegendő magánzárkák hiányá
ban bizony a legkevesebb részben hajtathatik csak még eddig, 
végre; habár a kir. igazságügyminiszterium újabban helyes be
látással elvül tűzte ki nem csak a törvényszéki, de még a járási 
fogházak építésénél is azoknak aránylagos számú magánzárkák
kal való ellátását, úgy hogy ez idő szerint már tettleg összesen 
1154 világos és 147 sötét magánzárka áll a fogházaknál rendel
kezésre. A progressiv rendszernek a fogházaknál még ez idő sze
rint legtöbb esetben csaknem teljes kivihetetlensége mellett is 
azonban, természetesen a föltételes szabadonbocsátás kedvezmé
nyében — mint fönnebb már érintettem — a fogházakban letar
tóztatott elitéltek is a törvényszerű feltételeek fennletében része- 
síttetnek.

A törvényszéki fogházak nagyobb részében a túltömöttség 
s e miatt az elitéltnek igen kényelmetlen állapota, a gyakori 
szellőztetés mellett is csakhamar megromló, nyomott levegő a 
a fogdákban, a gyengébb élelmezés, s többször a kellő foglalko-
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zás hiánya is, s még több ily körülmények, — mellesleg megem
lítve azt is, hogy a letartóztatott nőkre is nem nő, hanem férfi fel
ügyelők ügyelnek fel, — sok letartóztatottra nézve túlsúlyossá 
teszik a fogházban végrehajtott szabadságvesztés büntetést, s 
innen van, hogy sokan, kik fegyházra vannak elitélve és fogház
ban tartóztatvák le, magukra nézve mint nagy kedvezményt ké
rik fegyintézetbe szállíttatásukat!

A B. T. K. 42. §-a első pontjának azon rendelkezése, hogy 
a fogházra ítélt, de életük 20-dik vét még túl nem haladott egyé
nekre nézve javításuk czéljából a bíróság itéletileg elrendelheti, 
hogy büntetésükből hat hónapot magánelzárásban töltsenek 
ki, — minthogy az ily bírói rendelkezés csak szórványosan, egyes 
ritkább esetekben történik, — legtöbb esetben végre is hajtatik. 
A törvény ezen kiváló szakasza az, melyben a magán elzárásnak 
különösen javító hatása határozottan elismertetik.

4. A javítóintézetek. A törvény imént idézett §-ának má
sodik pontjában tett azon rendelkezése azonban, mely szerint a 
bíróság az ítéletben azt is kimondhatja, hogy az ily ifjú egyé
nek a fogházbeli magán elzárás helyett javító intézetbe zárassa
nak, a rendelkezés ezen értelmében csak ritkán vagy alig haj- 
tathatik végre, nem csak azon okból, mert még eddig, csak két 
javító intézet van, az egyik Aszódon [Pest megyében], a másik 
Kolozsvárit igen korlátolt, összesen alig 200 főnyi befogadási 
képességgel és kizárólag fineműek számára az országban felál
lítva ; de azon indokból is, mert hat hó távolról sem elegendő 
arra, hogy egy nem jó útnak indult fiatal ember hajlama, lelkü- 
lete, erkölcse azon rövid nehány hó alatt megjavíttathassék, erre 
legalább is pár évi szigorú nevelés szükséges; miért is az ily 
elitéit fiatalok rendszerint csak csak oly feltétel alatt vétetnek 
fel a javító intézetbe, ha még üres hely áll rendelkezésre, azok 
életkoruk 18-ik évét még túl nem haladták, s ha a szülők vagy 
a gyámhatóság beleegyezésüket adják abba, hogy az elitéit még 
büntetése idejének kitöltése után is összesen legalább két éven 
át az intézetben neveltethetik.

De a B. T. K. 84., valamint a K. B. T. K. 19., 65. és 66. § §-ai 
is rendelkeznek a javító intézetekről. Ezek szerint a javító inté
zetben való elhelyezésre ítélhetők még a bűntettet vagy vétséget 
elkövetett s 12-ik életévüket már meghaladott, de 16-ik életévü
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két még be nem töltött és bűnösségük felismerésére még ele
gendő belátással nem birt s így biróilag nem büntethetett fiata
lok is, ott azonban 20-ik életévükön túl nem tartathatnak. Im
perative elrendeli pedig a törvény oly helyen, hol javító intézet 
létezik, a 3 napnál hosszabb elzárásra ítélt, de 20-ik évüket még 
túl nem haladott, valamint a csavargás és koldulás miatt letar
tóztatott, de életkoruk 16-ik évét még be nem töltött fiatalok
nak a javító intézetbe elhelyezését, hol az utóbbiak egy évig ter- 
jedőleg neveltetnek.

Az aszódi javító intézet számára az 1883. deczember hó 
28-ikán 48,981. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelettel kiadott 
alapszabályok szerint azonban, — melyek úgy tudom a kolozs
várira nézve is érvényesek, — a javítóintézetekbe nem csak azon 
ifjak fogadtatnak be, a kikre nézve a büntetőtörvénykönyvek 
fönnebb idézett §$-ai nyernek alkalmazást, hanem ezen alapsza
bályok 6. §-ának második és harmadik pontjai szerint, befogad
tatnak még az erkölcsi romlásnak indult oly vagyontalan és élet
koruk 18-ik évét még túl nem haladott fiatalemberek is, kiknek 
szülői elhaltak vagy hosszabb szabadságvesztésbüntetést szenved
nek, vagy a kik erkölcstelen életmódot folytató szülők vagy roko
nok gondozása alatt állván, ezek által erkölcseikre nézve elha
nyagoltainak, valamint a lehetőséghez képest befogadtatnak akár 
az atyai hatalmat gyakorlók, akár pedig más illetékes egyének 
vagy törvényhatóságilag engedélyezett társulatok kérelmére élet
koruk 18-ik évét még túl nem haladott oly fiatalok is, a kiknek 
a rósz erkölcsökre való hajlandósága a javítóintézetbeli nevelte
tést kívánatossá teszi. Hét éven aluliak egyátalán nem fogadtat
nak be s 20 évnél idősbek a javító intézetben vissza nem tar
tatnak.

Ezekből kitetszőleg, az eddig felállított javóintézetek ve
gyesek, melyekbe t. i. nem csak a B. T. K.-vek alapján fogadtat
nak be fiatalok; hanem befogadtatnak olyanok is, kiket bünte
tendő cselekmény vádja nem terhel ugyan, de erkölcsi tekintetben 
romlásnak indultak.

Az idézett alapszabályok végén ki is emeltetnek annak in
dokai, hogy a javító intézetek miért nem szerveztelek kizárólag 
a B. T. К.-vekben említettek számára, s ezen indokok — a me
lyek abban összpontosulnak, hogy azon esetben a javító intézetek
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feladatuknak nem feleltek volna meg, — több részben elvitáz- 
hatatlanúl alaposak is, és egyátalában ha azon elveket tekintem, 
melyek az alapszabályokban rendszerképen nyilvánulnak : a kez
detben való elkülönítést, s aztán a családi rendszert — ellentét
ben a laktanyai rendszerrel, — a szigorú vallásosságban, polgári 
erkölcsökben való nevelést, a nélkülözhetetlen elemi ismeretek
ben és hasznos munkákban való tanítást, s ezeken felül a rend
hez, fegyelemhez, munkássághoz való szoktatást, — s más rész
ről, ha egybehasonlítom ezen hazai javító intézeti rendszert, a 
külföldi javító intézetekéivel s áttekintek ezek történetén, mel
lőzve a Genua mellett már 1539-ben alapított és 1636-ban 
felépült Albergo di Carbonarat, úgy a XY-ik Kelemen pápa által 
1704-ben létesített Sz. Mihály ispotályt is, ■— mint a melyekről, 
különösen a legelsőről sok adatot nem igen tudhatni, — s kezdve 
a franczia Code penal 66 és 67. §§-ain, mely törvény először szól 
Európábán javítóintézetekről, s ehhez adva a Constituante által 
1791-ben hozott törvényt, a «Lói sur l’éducation et le patronage 
de jeunes detenus» czimü 1850. augusztus hó 5-ikén hozott tör
vényt s az ennek pótlására későbben készített franczia törvény- 
javaslatokat, úgy az Angliában az 1854-ik évi parliamenti hatá
rozatok alapján 1858-ban Irlandra nézve kiadott statútumot; 
ha tekintem a század elején Fáik Dániel által Weimarban felál
lított úgynevezett Lutherhofnak, a Hamburg mellett Hornban 
dr. Wiehern által 1833-ban felállított s Európában sokáig min
tául szolgált javítóintézetnek, az 1825-ben Newyorkban, —- az 
1839-ben Angliában Parkhurst mellett felállított, az ugyancsak 
1839-ben Francziaországban Tours közelében Mettrayban De- 
metz törvényszéki tanácsos által Vicomte Brétigniéres de Curseil- 
less-el együtt alapított s a franczia kormány által csakhamar 
«établissement d’utilité public» czímmel elismert s ma is a con
tinens egyik legelső mintaintézeteül szolgáló intézetnek, továbbá 
a belgiumi st. huberti és namuri, s a Ducpetieaux által a «Me- 
morie sur organisation des ecoles de reformé» czím alatt készí
tett javaslat alapján szervezett s épúgy, mint az aszódi, egy 
ezukorfinomító gyári telepből átalakított ruysselede-i finemü — 
és a bemerni nőintézetnek, a Suringar által Hollandiában létesí
tett «Niederländisch Mettray»-nak, Olaszországban a többi kö
zött a florenczi javítóintézetnek, s Angliában különösen a nation-
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nal reformatory union álsal hathatósan támogatott igen számos 
reformatory schols-oknak, s Francziaországban, mely e tekin
tetben valamint kezdeményező volt, úgy ma is legelöl jár, kivált
képen a «societé de patronage des jeunes détenus et jeunes libé- 
res du departement de la Seine» által létesített intézeteknek, va
lamint az állam által felállított établissement d’education correc- 
tionelleknek s még Németországban is több ily intézetnek beren
dezését és szabályzatait: el kell ismernem, hogy igazságügymi - 
niszteriumunk által igen birálatos és tapintatos körültekintéssel 
kezdeményeztettek nálunk az első javítóintézetek úgy a szerve
zet, a követett rendszer, mint a kitűzött feladat tekintetében, s 
ezeknél fogva ezen első intézeteknél a vegyes rendszert sem hibáz
tathatom, s nem fogom hibáztatni még azt sem, ha a kir. igazság- 
ügyminiszterium által — mint hírlik — a főváros közelében 
közelebb létesítteteni szándékolt nőjavítóintézet is ily vegyes rend
szerű leend.

A mennyiben azonban az igazságügyi kormány által még 
több ily javító intézet is állíttatnék fel az országban, a mi igen 
kivántatos, az mégis csak a B. T. Könyv határozmányai alá eső 
fiatalok részére lenne kizárólag fentartandó. Fölöslegesnek tartom 
ezen nézetemet bővebben indokolni, és csak ismét Francziaor- 
szágra hivatkozom, hol évek hosszú során át szerzett tapasztalatok 
mindinkább azt igazolják, hogy mennyire indokolt szigorúan vá
laszfalat vonni a l’éducation correctionelle és a l’éducation pre
ventív között. Igen is szükség van nálunk is a l’éducation preventív 
czéljaira szolgáló javító intézetekre is ; de ily phüantrop intéze
tek felállítása — igénytelen nézetem szerint — nem tartozik az 
igazságügyi kormány feladatának keretébe. Lehetne és kellene 
is legalább minden 3—4 megye számára ily javítóintézeteket az 
érdekelt megyék s esetleg ezek árvapénztárainak közrejárulásá
val felállítani, melyek az elhagyatott nevelésű, rósz erkölcsi 
irányt vett, valamint a még nem büntetett kolduló és csavargó 
fiatalok számára szolgálnának.

5. Az elzárás a K. B. T. K. 18. §-a szerint, közigazgatási 
fogházban és pedig a mennyire a körülmények megengedik, ma
gánzárkákban hajtatik végre. Az országban még eddig vajmi 
kevés alkalmas közigazgatási fogház állván rendelkezésre, a köz- 
igazgatási hatóságok által hozott ítéletek alapján elzártak sza-
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badságvesztésbüntetései is legnagyobb részt a járásbirósági vagy 
a törvényszéki fogházakban hajtattak végre az utóbbi ideig és 
pedig bizony legnagyobb részben közös fogságban. Miután azon
ban a befolyó büntetéspénzek egy része most már az 1887-ik évi 
VIII-ik t. czikk alapján a kir. belügyminisztérium utján közigazga
tási fogházak és tolonczházak létesítésére fordítandó : kilátás van 
arra, hogy lassankint alkalmas közigazgatási fogházaink is leend- 
nek, s így majd a fönnebb idézett 18-ik §-nak is elég fog tétetni.

Hátra van még, hogy pár szót a rabsegélyezésnek is szen
teljek, melyről a B. T. K. 27-ik §-a és az ennek helyébe lépett 
fönnebb idézett 1887-ik évi VIII-ik t. ez. tesznek említést.

Eredetileg a B. T. K. javaslatában 28. §. alatt a büntetés
pénz azon bíróság területén létező kórház vagy szegényalap javára 
czéloztatott fordíttatni, mely az azzal büntetett cselekmény felett 
első fokban ítélt, — mint az annak előtte is nálunk gyakorlat
ban volt. Részemről azonban egyfelől tudva azt, hogy a bünte
téspénzeknek ily rendeltetésük mellett eddig elé mi látszatjuk 
sem volt, mert mikor a szegények javára rendeltettek adatni, 
akkor — eltekintve attól, vájjon azoknak a kitűzött czélra fordít
tatásuk ellenöriztetett-e kellőleg mindenhol és minden eset
ben, — apró részletekben szétforgácsoltatva a szegényügyön mit 
sem lendítettek, s másfelől belátva azt, hogy ezen pénzek össze
sítve évenkint nem csekély összeget képviselnek, melyek czélsze- 
rűen és természetüknek megfelelően felhasználva: ez úton az ál
lam, az adópénztár nagyobb terheltetése nélkül lehetne a szűköl
ködő, jóviseletü szabaduló rabokat segélyezni, javító intézeteket 
íelállítni, sőt idővel fegyházakat, börtönöket és fogházakat is épí
teni : ezeknélfogva a budapesti rabsegélyző egyletnek, melynek 
akkoriban ellenőre voltam, 1876-ik évi közgyűlésén, ez irányban 
indítványt tettem, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott s 
engem bízott meg, hogy a határozatot, mint javaslatot a bün
tetőtörvénykönyvi javaslat előadójának dr. Pauler Tivadarnak 
adjam át; a boldog emlékezetű, nagynevű előadó ezt keresztül is 
vitte, s így lön megváltoztatva a B. T. K. 28-ik, ületőleg 27-ik 
§-ának szövege. Ugyanezen indítványomat akkoriban előadtam 
az «Igazságügy» czímű jogtudományi folyóiratban is és pedig itt 
már lényegben akképen, mint az tíz évvel később a fönnebb idé
zett VIII-ik t. czikkbe foglaltatott.
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Az ekként keletkezett pénzalap segélyével az országban 
úttörőül szolgált első budapesti rabsegélyző egylet aztán hatéko
nyabban működhetett és a már szintén 1876-ban általam indít
ványozott s közgyülésileg elvben szintén elfogadott menházat is 
sikerült később életbe léptetnie; de azóta a kir. igazságügyininisz- 
terium elismerésre méltó hathatós támogatása mellett az ország
ban már számos rabsegélyző egylet alakult, melyek kétségtele
nül sikeresen hatnak oda, hogy a visszaesések megelőztessenek.

Vajha nem csak a visszaesések lehető meggátlására, de egy- 
átalában a bűnesetek lehető megelőzése czéljából, egy részről 
társadalmi úton: erkölcsnemesítő fiókegyletek, mértékletességi 
egyletek, nagyobb városokban nyilvános munkatudakozó s köz
vetítő bureauk, a kiszabadult és hely nélkül levő férfiak és nők 
számára menlielyek, minél nagyobb számban keletkeznének az 
országban, — s más részről vajha a törvényhozás is a nálunk is 
mindinkább szaporodó dologtalan csavargók, az országot éven
ként beutazó egészséges kéregetők, szóval az úgynevezett vaga
bondage megszorítása végett oly intézkedéseket tenne, minők 
péld. a németállamokban már régóta, de pár év óta már a mo
narchia másik felében is jó sikerrel foganatosíttatnak.

Atalában azon nyolcz év alatt, mely idő óta a B. T. K. ér
vényben áll, annyi történt a szabadságvesztésbüntetések törvény- 
szerű végrehajtása előmozdításának czéljaira és ezzel kapcsolatos 
praeventiv intézkedések körében, a mennyit előzőleg egy hosszú 
század sem képes felmutatni, — s ez legelső sorban a B. T. K. 
érdeme! Azonban még igen igen soknak kellene történni arra 
nézve, hogy a szabadságvesztésbüntetések a B. T. K. rendszere 
szerint a gyakorlatban átalában végrehajtathassanak. Talán majd 
megtörténik ezen még hátralevő igen sok is ; — hisz’ ez sem 
lehetetlen; — csak az a kérdés, hogy mikor l

П .

Az elém kitűzött kérdés második részét az képezi, hogy «az 
eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek és czélszerünek mutat
kozik-e a szabadságvesztésbüntetésnek jelenlegi nemeit módosítni ?»

Valamint a büntetés alapelve és czélja iránt eleitől fogva elté
rők voltak a vélemények, minélfogva többféle büntetőjogi elmélet

29

355



30

létezik, mely elméletek ahhoz képest, a mint a büntetést közvetle
nül annak a bűntetthez való természetszerű viszonyából vagy vala
mely czélból származtatják: átalánosokra és viszonylagosokra osz
tatnak, melyekhez még a vegyesek vagy egyesítettek is járulnak: 
úgy tudvalevőleg a szabadságvesztés-büntetések végrehajtásának 
módozatai tekintetében is mindeddig különbözők voltak úgy a 
szakférfiak nézetei, mint az egyes államok által követett eljárások. 
S e részben igaza van az ősz Lucas Károlynak, midőn a római 
nemzetközi büntetőügyi congressusra történt meghivatására a 
végrehajtó bizottság elnökéhez Beltrani Scaliához intézett vála
szában e nagyérdemű szakférfiú a többi között azt mondja: «Ily 
a dans l’histoire de la réforme répressive et pénitentiaire deus 
politiques, dönt jai apelé l’une la politique du débarras et l’autre 
la politique civilisatrice.» S igaza van Schlatter Frigyesnek is, 
midőn «Das System der Einzelnhaft» czímű ismeretes munkájá
ban mondja, hogy azon állami intézetek között, melyekből követ
keztetést lehet vonni a nép műveltségi fokára és a kormányt át
ható szellemre, kiváló helyet foglalnak az állami büntető intézetek; 
ezek tükrözik leginkább vissza a civilisátió haladását, határjelek 
a régi és új idők között! . . .

Valóban, ha a fogságügy történetén végig tekintünk, nem 
korábbról, csak Howard fönnebb idézett örökbecsű s e téren kor
szakot alkotó munkájának megjelenésétől kezdve a római leg
utóbbi nemzetközi büntetőügyi congressusig s más részt a Lom- 
broso César «L’uomo delinquente» átalánosan nagy figyelmet 
keltett munkája alapján támadt úgynevezett positiv iskolának 
ez idő szerinti működéséig, — mely iskolának a szabadságvesz- 
büntetések végrehajtására is, különösen pedig mint azt Orano 
már kiemelte a visszaesők irányában való bánásmódra nézve 
nagy befolyása helyeztetik kilátásba: — úgy találjuk, hogy a 
lefolyt 110 évi időszak alatt is a szabadságvesztés-büntetések 
végrehajtásának módozatai tekintetében, — melyek bizonyos 
részben a hazai különleges viszonyoktól és átalánosan pénzügyi 
tekintetektől is függenek, — úgy a szakférfiak, mint az államok 
törvényhozásai s kormányai átalános megállapodásokra még 
kevéssé jutottak.

De mégis vannak már ily megállapodások, jelesül: átaláno
san el van ismerve az absolut közös rendszer hátrányos, meg-
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mételyező káros volta s ezzel ellentétben az individuizáló bánás
módnak előnye, hatályos volta, miből folyólag szintén átalánosan 
el van ismerve s ezt a legutóbb Eómában tartott nemzetközi bün
tető ügyi congressus is kimondotta, hogy a rövidebb időre elítél
tek, valamint a vizsgálati foglyok irányában is a mennyire lehet, 
a magán elzárás rendszere alkalmaztassák; átalánosan el van 
ismerve s már a londoni congressus által is kimondatott, hogy 
különösen a hosszabb időre elitéltet nem elég csak pusztán letar
tóztatni, hanem azt, hogy a társadalomnak lehetőleg javultan 
visszaadassék, szoktatni és nevelni is kell; valamint az auburni 
vagy hallgató rendszer mellett többé nem beszél senki, úgy a 
deportatio is legalább elvileg elejtettnek tekintetik; de elejtett
nek tekintetik az absolut magán rendszer is, és így két fő fogság
rendszer maradt fenn, melyek mellett a szakférfiak és az államok 
törvényhozásai sorakoznak, ú. m. a mérsékelt magán rendszer és 
a vegyes progressiv fogságrendszer.

A tulaj donképeni szabadságvesztésbüntetésnek másnemű 
büntetések felett egyik főelőnye az lévén, hogy rugékony s oszt
ható mind időre, mind súlyra nézve s olyanná tehető, minővé azt a 
megbüntetendő cselekmény büntetése tárgyi s alanyi tekintetben 
igényli, hogy az a szükségesnél sem enyhébb, sem szigorúbb ne 
legyen, mint azt már Bentham körvonalozta, habár egyes han
gok még ma is emelkednek a testi és az elszállítási büntetések 
mellett is : kétségtelen, hogy a tulajdonképeni szabadságvesztés
büntetések, ha a büntetés czélja pusztán csak védintézkedés lenne 
is, mint legújabban a positiv iskola vélekedik, átalánosságban 
legjobban látszanak megfelelni úgy az emberi természetnek, mint 
a civilisatorius tekinteteknek s az állam érdekeinek.

A mi már most a szabadságvesztésbüntetés vagyis a fogság
rendszer fönnebb kiemelt két főnemét t. i. a mérsékelt magán- 
és a vegyes progressiv rendszert illeti, tudvalevőleg ez utóbbi egy 
részről a tisztán magánrendszerű intézetek előállításának költsé
ges volta miatt, s más részről az absolut magán elzárási rend
szernek különösen Amerikában eszközölt túlhajtásaiból szárma
zott abnormitások, viszont a közös fogság káros hatásai le
hető elkerülése végett s az individuizáló bánásmódnak lehető 
alkalmazása, de azért a közösségnek is mérsékelt fenntartása 
szempontjából származott mixtum compositum. A magán és
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közös fogságnak különféle összetételéből áll ez tehát, s mint
hogy ezen összetételnél fogva is a közös fogságot csak osztályo
zás mellett találták czélszerűen alkalmazhatónak, egy s ugyan
azon épületben még így is meg vannak annak hátrányai, mert 
mint Hánell helyesen megjegyzi, azon foglyok, kik az erkölcsi 
roszaság ugyanazon fokán állanak, együtt tartva egymást nem 
javíthatják, hanem csak ronthatják, — így keletkeztek aztán a 
közös rendszerbeli több irányú és jellegű osztályozások mellett a 
vegyes fokozati fogságrendszernek több fajbeli alakzatai.

A vegyes fokozati rendszernek a magyar B. T. K. által is 
recipiált azon alakzata, mely irrendszer név alatt ismeretes, két
ségtelenül egyike a legszellemesebben kifundált fogságrendszerek
nek s nem lehet kétségbe vonni azt sem, hogy megteremtője 
Ckofton W alter  kapitány sok szerencsével honosította azt meg 
Irlandban. S ha voltak mint Holczendorf és társai, kik ezen 
rendszernek a continensen is propogandát szerezni annyira igye
keztek, hogy annak még egy oly testületet is, minő egy állami 
törvényhozás, sikerült megnyerniök, valóban nem csoda ez, mi
dőn ezen fogságrendszer úgy van összealkotva, hogy abban a 
fogolynak saját erkölcsi ereje teljes megfeszítése által kell igye
kezni, ha azt akarja, hogy a szigorúbb osztályból a kevésbbó 
szigorúba juthasson s esetleg föltételesen hamarább ki is szaba
dulhasson ; hogy abban a fogolynak önmagát kell ösztönözni a 
jóra való törekvésre; hogy abban a büntetés súlyának éreztetése 
mellett, a javulás összes erkölcsi rugóinak: a magába szállásnak, 
a bünbánatnak, a szorgalmas tanulásnak, a megfeszített munká
nak s az erkölcsi önérzet emelésének alkalom adatik az összmű- 
ködésre; amelyben szóval mindazonmomentunmkbennfoglaltat
nak, melyekre a büntetés helyes végrehajtásának irányulnia kell.

Hanem hát ha van rendszer, melynek súlypontja a minél 
gondosabb s alaposabb végrehajtásban áll, úgy kiváltképen az 
irrendszer az.

Már a többi között D’Alinge is azt irta e rendszer felől, hogy 
a papíron egészen más ez, mint a valóságban, nagyon complikált 
és sok külső kellékeket követelő rendszer ez.

Egyébiránt a «Howard association» is évi jelentéseiben már 
nem egyszer szállította le ezt a talán túlzottan is kikiáltott rend
szert eredménye tekintetében valódi értékére.
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En magam is mikor első ízben vagy húsz év előtt volt alkal
mam e rendszert tanulmányozni, igen szép elméleténél fogva 
kiváló érdeklődéssel viseltettem irányában; az óta hosszú idő 
telt el, mely alatt sokat foglalkoztam én is a fogságrendszerekkel, 
s habár ezen ideális rendszernek elméletben most is nagyra- 
becsülője vagyok, de gyakorlati szempontból pártolói közé ke- 
vésbbé tartozom. A nagyon kiczifrázott, elmesterségesített dol
gokat sohasem szerettem; az irrendszer pedig négy fő- és hét 
alfokozatot tartalmazó s három különböző módokon berendezett 
végrehajtási helyiséget igénylő complikáltságánál fogva az ily 
dolgok sorába tartozik.

Nem titkolhatom el s nem is tehetek arról, hogy én inkább 
a másik főrendszer a mérsékelt magánrendszer felé hajlom, a 
nélkül azonban, hogy azért a vegyes rendszert — mint ilyet — 
átalánosságban elítélném.

Egy részről hosszas tanulmány és tapasztalatok, más rész
ről embertársaim és az állam iránti kötelesség érzete indítottak 
arra, hogy a büntetésnek az igazságra és hasznosságra egyesítet
ten irányzott czélzatát alapelvül elfogadva, a mérsékelt vagy rela
tív magán elzárást rendszert eléje tegyem ne csak az irrendszer- 
nek, de egyátalában a vegyes rendszereknek, eléje tegyem pedig 
azért, mert azt, hogy a büntetés hatékony, igazságos, hasznos, 
emberies, biztos és mindenek felett szabadságvesztésbiintetés le
gyen, ezen rendszer által vélem leginkább elérhetőnek. Hiszen a 
progressiv rendszereknek is a magán elzárás leglényegesebb 
alkatrésze s csak az a sajnos, hogy a mit e rendszerben a magán 
elzárás használ, az a jó  eredmény mintegy rendszeresen ismét 
lerontatik később a közös fogság folyama alatt. Aztán azt 
hiszem alig tagadhatja valaki, hogy a magán fogságrendszer a 
szabadságvesztésbiintetés végrehajtásának a legegyszerűbb, a leg
természetesebb s formailag kétségtelenül a legtökéletesebb módo
zata, s hogy a szabadságvesztésbüntetésnek minden más módo
zata lehet talán concret esetben egyes elítéltre nézve humanu- 
sabbnak vagyis inkább enyhébbnek, kedvezőbbnek mondható, s 
lehet az államra nézve fiscalis szempontból előnyösebb, — de 
többé-kevésbé mégis tökéletlenebb.

Szorosan vett jogi szempontból pedig plane csak a magán 
rendszer pártolható; másnemű jogos és igazságos szabadság
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vesztésbüntetés e szempontból tekintve alig is lehetséges. Mert 
csak a bűnös egyént lehet s kell büntetni és az a törvényesen 
kiszabott szabadságvesztesbüntetósen felül egyéb további rosz- 
szal nem illethető, sőt a kiszabott szabadságvesztés büntetésnek 
is akként kell végrehajtatni, hogy az az elítélt önérzetét minél 
kevésbbé sértse s azt a további erkölcstelenedéstől a jogrend ér
dekében óvja; már pedig a közös fogságban a kölcsönös romlás
nak mindig ki vannak téve az elítéltek, sőt irányukban még 
azon jogtalanság is elkövettetik, hogy a még jobb érzésű s ke
vésbbé romlott erkölcsű elítélt kénytelen együtt élni a gonoszab
bakkal, a mi pedig sokszor még nagy emberkínzás is, nem csak 
jogtalanság! holott a szabadságvesztésbüntetés fogalmában nem 
foglaltatik benne amaz együttélésnek lealacsonyító s megméte
lyező momentuma. S míg a magánfogság egyenes viszonyban áll 
a bűnös érzelemmel, úgy hogy minél nagyobb bűnös az illető, 
annál inkább érzi a büntetést is : addig a közös fogságban ellen
tétes viszony áll fenn, mert a legroszabb van legkevésbbé sújtva 
és a legkevésbbé romlott szenved legtöbbet. Jogi szempontból 
átalában a közös fogság jogosultsága csak mint kivételesen kise
gítő intézményé fogadható el, a mennyiben esetleg az elítélt 
egyénisége a hosszasabb tartamú magán elzárás elbírására nem 
mutatkoznék képesnek, már pedig az elítélt testi és szellemi ép
ségének megrontása a szabadságvesztésbüntetés fogalmába szin
tén nem tartozik; — és minthogy a büntetés vegyes czólzatának 
egyikét a javítás is képezi, ezen szempontból oly esetekben, mi
dőn azt a vádlott javítása különösen igényli, tehát isteni tiszte
let, iskolázás és némely hasznos munkák könnyebb megtanulása 
végett is a közösség kivételesen alkalmazhatónak mutatkozik. 
Ide járul az is, hogy a legczifrább osztályozás sem pótolja a ma
gán rendszert, mert mint már K öder mondá, a magán elzárás a 
legtökéletesebb osztályozás. Azután a magán rendszer aránylag 
a legkisebb helyen megfér s a magány leginkább alkalmas arra, 
hogy az elítélt magába szállhasson, gondolkozhassék múltja, 
jelene és jövője felett, bűnét megbánhassa s a jóra és igazra való 
törekvés benne megfogamzhassék. De a magánfogság egészség- 
ügyi szempontból is elönyösb a közös fogságnál, a melyben a 
letartóztatott valamely kórt vagy testi bajt kevésbbé színlelhet 
vagy titkolhat el; a melyben a ragályos betegségek kitörése és
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terjedése is inkább megakadályoztathatik; a magánzárkákban a 
tisztaság is jobban fentartathatik s többszörösen tisztább és jobb 
a levegő, mint bárminő helyes rendszerű szellőztetéssel ellátott 
közös teremben, — mint azt már P etenkofer  kiszámította, — 
a mi pedig nagy fontosságú momentum! Hiszen egyébkint már 
T oqueville is kimutatta, hogy Francziaországban a katonaság
nál béke idején nagyobb a halandóság, mint a magánfogságban 
levők között. A magánrendszer a fegyelem, rend és biztonság 
követelményeinek is leginkább megfelel; nincsen ennél alkalom 
lázadásokra és kitörésekre; kevesebb felügyelő személyzetet is 
igényel és a szabadságvesztésbüntetések aránylag jóval rövidebb 
időre szabhatók ki e rendszer hatályossága mellett. A magán
rendszer alkalmasásával a büntetés tartamának maximuma 10, 
legfölebb 12 év lehet, mely a föltételes szabadságolás intézménye 
által meg jelentékenyebben megrövidíttethetik; mi által az állam 
is nagy megtakarítást nyer a tartási költségekben, melyeknek 
tudvalevőleg csak kis része szokott visszatérülni.

Azon kifogások pedig, melyek a magánrendszer ellen fel
hozatnak, annyira elenyészők annak a vegyes fogságrendszer 
fölött való előnyei mellett, hogy alig is vétethetnek számba. De 
mégis számba kell venni ezeket is.

Kétségtelen ugyanis, hogy a hosszú idejű, az évekig tartó 
magánelzárás némely elitéit testi s lelki állapotára hátrányos 
befolyást gyakorolhat; az is bizonyos továbbá, hogy a magán
elzárás kevés alkalmat nyújt az elítélt megj avulásának tettleges 
nyilvánítására büntetésének tartama alatt; sőt az is mondatik, 
hogy a magánelzárás csupán szenvedőleges hatást idézvén elő, 
cselekvő erőre nem ébreszti az akaratot s annak tevékenységét 
se nem irányozza, se nem fokozza; — az is igaz végül, hogy a 
magánelzárás alatt levők a munkába nehezebben taníthatók, 
szoktathatok be s nem mindig dolgoznak úgy, mint kellene.

A mi ezen imént felsorolt fogyatkozások elsőjét illeti, vala
mint a közös rendszerben akadnak oly elítéltek, kik minthogy a 
közösségben egymással megférni nem tudnak vagy olyas testi 
fogyatkozással vagy különös szokásokkal bírnak, melyek miatt 
velük lenni a többieknek alkalmatlan vagy kellemetlenül terhes, 
különzárás alá szoktak vétetni: úgy azok is, kik magánelzárás- 
Kan fontos okokból nem tarthatók, közösségbe kell hogy vétes
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senek; de az ilyenek a magán rendszerbelieknek rendszerint 
csak csekély hányadát képezik. Aztán a letartóztatottaknak rend
szerint aránytalanul kisebb része van csak hosszabb, 5 éven 
felüli időre elítélve s így a szellemi eltompultság, a lelki hábor 
állítólagos veszélye az elítélteknek csak csekélyebb hányadát 
fenyegetheti, ha a félelmet ezen «mumus»-tói, melyen a magán
rendszer ellenesei kiválólag lovagolni szoktak, már a belgiumi 
fegyházak egészségügyi statisztikai adatai is el nem oszlatták 
volna, melyek szerint úgy az elmeháborodások, mint az öngyil
kosságok száma kevesebb a magán, mint a közös rendszernél; a 
testi egészségi állapot és a halálozási szám pedig a magánrend
szernél feltünőleg kedvezőbb mint a közös rendszerben; pedig 
Belgiumban tíz évig terjedhetőleg alkalmaztatik a magánfogság.

A mi a másodikat illeti, azt hiszem arra, hogy az elítélt 
fogságának tartama alatt cselekvő erejét akaratát tettlegesen 
mutogassa, még a közös rendszerben sem igen nyílik sok alka
lom, s erre talán valami nagy szükség minősen is. Arra pedig, 
hogy az elítélt vájjon megjavult-e vagy nem ? épen a magánrend
szernél legczélszerűbben foganatosítható megyfigyelések alapján, 
annak viseletéből, észjárásából, gondolkodásmódjából sokkal ala
posabban lehet következtetni, — mint a közös rendszerben, 
melyben a jó, csöndes viseletű elítélt sokkal nehezebben ismer
tetheti meg magát, mint a magán elzárás alatt.

A munkára vonatkozó harmadik nehézség bizonyára a leg
figyelemreméltóbb; de ezen nehézség sem áthághatatlan. El
tekintve attól, hogy a mely elítéltben munkaszeretet és szorga
lom a magán elzárás alatt nincsen, — a hol sokkal többet dolgoz
hatók mint a közösségben, — többnyire nincsen az meg közös 
elzárása alatt sem, az elítéltet a magánelzárás alatt épugy lehet 
jutalomdíjak által ösztönözni a munkára, mint a közös rend
szerben, a munkapensum pedig, ha ez szükséges, sokkal több 
kilátással a jó eredményre szabható ki a magánfogságban, 
mint a közösben. — Hogy bizonyos, több ügyességet igénylő 
iparágaknak zárkánkint való betanítása, a szerszámoknak szám
talan példányban való készletét és egyazon iparágban több 
munkavezetőnek alkalmazását föltételezi s azon felül sok idő
pazarlásba is kerül a magán rendszerű intézetekben, az áll; 
de ha a mérsékelt magánrendszerben az isteni tisztelet kö
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zösségben, az iskolai tanulás szintén közösségben, a séta osz
tályonként, megtartathatok: miért ne lenne némely munká
nak betanítása, sőt olykor esetleg folytatása is kisebb, de mégis
3-as, 4-esnél mindenesetre nagyobb közösségben, felügyelet 
mellett foganatosítható; — természetesen, hogy erre csak 
azok volnának beleegyezésükkel alkalmazandók, kik arra ag
gálytalanul alkalmasaknak mutatkoznak. Utóvégre is a ma
gán rendszernél, szemben a közös rendszerrel — mert hiszen 
a vegyes rendszerekben is a közösség a domináló rész, — a fő- 
igénylet az, hogy az elítélt különösen akkor legyen mindig ma
gánelzárás alatt, midőn közösségben közvetlen felügyelet alatt 
nem állana, ilyen idők: a felkelés, lefekvés, az alvás s az evés 
ideje, a munkaszünet és az ünnepnapok.

De a fönnebbi engedmények mellett is az uralkodó rendszer
nek az átalános túlsúlylyal biró magán elzárásnak kellene lenni, 
úgy, hogy e rendszer keretében a társas együttlét esélyei ne tűn
nének fel a rendszer alkatrészének, hanem csak kivételes kedvez
ményt illetőleg intézkedést képeznének, olyformán, mint az Hol
landiában is gyakoroltatik, a hol már a magánrendszer behoza- 
lánál igyekeztek jellemző körültekintéssel elkerülni mindazon 
hibákat, melyekbe Amerikában a quaekerek beleestek, midőn a 
magánrendszer végrehajtása körüli nagy buzgalmukban, azt 
a teljesen absolut különzárvatartásnak a kegyetlenségig menő 
legszélső határáig vitték és számos fogolynak testileg s lelkileg 
tönkretétele által a magán rendszer jóvoltában való bizalmat 
oly nagy mérvben megingatták, hogy annak helyreállítása bizony 
csak lassan sikerül! Hollandiát azonban nem ijesztette el a 
magánrendszertől az amerikaiak túlhajtása visszaélése; sőt e 
rendszerhez most már — miután a kísérletek a legkedvezőbben 
sikerültek — szilárdul ragaszkodva, azt a belga és német magán
rendszernél is sok tekintetben előnyösebben fejlesztették, a 
mennyiben a magánzárkákban letartóztatottak a felügyelőbizott
ság külső tagjai részéről is igen gyakori látogatásokban részesít- 
tetnek, sőt az új büntetőtörvény szerint már a felügyelet alatt 
végzett közös munka is meg van engedve bizonyos korlátozások 
között.

Végzetre meg kell még említnem azt is, hogy tapasztalataim 
szerint, a magyar népnek azon része, mely a börtönökbe körül-
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belől a legnagyobb contingenst szolgáltatja, átalában szintén sok
kal szívesebben tölti ugyan büntetését a közösségben, de azért 
a magán elzárást is minden nagyobb visszatetszés nélkül, békés 
türelemmel s odadással elviseli, sőt azt, ha csak rövidebb tartamú, 
kevésbbé is érzi meg, minthogy a nép ezen ostálya az egyedülisé- 
get már úgyszólván gyermekkora óta megszokta. Ezek nagy része 
elébb mint béres, juhász, kanász, csikós, szóval mint olyan pász
tor-féle ember szolgált, a minőről a többi között Tompa Mihály 
verseli: «Télen nyáron pusztán az én lakásom, A rózsámat is 
csak vasárnap látom». Mint pásztor heverészve vagy botjára 
támaszkodva s legfölebb pipájával, furulyájával és kutyájával 
társalogva hónapokon át is el volt egy magában, s az otthonos 
vidék, a puszta vagy az erdő egyhangúságát is megszokva, a 
társaságon kívüli élet neki mintegy másod-természetévé vált. 
Azon felül kivált a magyar faj keleti, melancholicus természetű, 
el szokta ugyan magát olykor búsulni is, de képzelődő tehetsége 
nem felcsigázott, kedélye, leszámítva a pillanatnyi felhevüléseket, 
nyugodtabb, természete szívósabb, ■— s így a magán elzárást ezek
nél fogva is könnyebben elbírja sok más nemzetbelinél, úgy hogy 
az érintett néposztálybeli elítéltekre, ha a javulást felettébb igény
lik, rendszerint csak az aránylag hosszabb tartamú magán elzárás 
gyakorolhat megfelelőbb hatást, s kiállani pedig kiállják a 
hosszabb tartamú, a számos évre terjedő magánelzárást is egész
ségi hátrány nélkül, hogy ha termésetesen rendesen foglalkoz
hatnak valamivel, különösen pedig ha oly foglalkozás adatik 
nekik, a melyet maguk is kedvelnek. Illaván több oly fegyenczet 
ismertem, többnyire magyarokat, kik ha jól emlékszem tíz évig 
sőt tíz évnél is jóval hosszabb ideig folyton magánelzárásában 
tartattak, a nélkül, hogy azt megsíniették volna; sőt nem is kí
vánkoztak közösségbe, midőn zárkáikban egyedül, nyugodtan és 
csöndesen foglalkozhattak. A magyar ember képes ugyan egész
ségesen is napokig, sőt hetekig, hónapokig tétlenül heverészni 
pritsen ; de hosszabb idő múlva, kivált mikor még nem is pipáz- 
hátik, ezt mégis megunja s kívánja a foglalkozást és a munkát. 
Eózsa Sándor az ötvenes és hatvanas évek híres betyárja, leg
utolsó jogerejü elítéltetését előzőleg, sokáig lévén vizsgálati fog
ságban és pedig folyton magán elzárás alatt s még mint ilyen 
vitetvén a szamosujvári fegyintézetbe is, itt jártamban ismételve
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kért engem, hatnék oda, hogy mielébb kimondják már felette 
az utolsó sententiát, nem azért, hogy sorsa felől bizonyos legyen, 
mert hisz ő már szabad ember úgy sem lesz többé életében 
(csakugyan ott is halt el Szamosujvártt); hanem, hogy már ő is 
rendszeresen foglalkozhassék valamivel, no meg egy kis keresete 
is legyen!

A hazai nemzetiségbeliek közül a románok, kiket a honvágy 
fájdalma szokott bántani, a legnehezebben tűrik el a magán- 
elzárást.

Nehezen tűrik el a czigányok is.
Igen nehezen viselik el az izraeliták is, kik a társas és családi 

élethez nagyon hozzászokvák.
Azt talán említnem sem kell, hogy a nőkre hazánkban 

is különösen érzékeny hatással van a magánelzárás; a nők ter
mészetesen legkevésbbé szeretnek magukban lenni, mert akkor 
senkihez sem szólhatnak. De a szívós természetű magyar nők 
ezt is legtöbb türelemmel elviselik; legkellemetlenebbül hat az a 
német ajkú, különösen pedig a szász nőkre, ezek a magánelzárást 
a legnagyobb büntetésnek tartják s attól felettébb irtóznak.

A nőknél átalában finomabb érzékük s gyengébb idegzetük
nél és élénkebb képzelődő tehetségüknél fogva a magán elzárás
nak csak addig van kedvezőbb foganatja, míg természetük az 
ellentétbe: a búskomorság s a hallgatagság stádiumába nem kezd 
átlépni; mert ezen határon túl a magán elzárás azokra nézve 
már veszélyessé válhatnék. Tapasztalás szerint azonban folytonos 
foglalkozás mellett, a nők is képesek azt nálunk, ha egyszer már 
megszokták, koszú ideig is elviselni.

Talán mostani feladatomnak keretén túl is terjeszkedtem, 
midőn a magánrendszer mellett kissé bővebben nyilatkoztam s 
e rendszer hatásáról nálunk, észleleteimböl némelyeket közöl
tem ; tettem ezt azért, mert meggyőződésem, hogy a mérsékelt 
magánrendszer előbb-utóbb érvényre fog jutni nálunk is, s mert 
egyszersmind a gyakorlati életből merített tapasztalataim alap
ján azt is jelezni kívántam, hogy nálunk a vegyes rendszerbeli, 
tehát az oly rövidebb tartamú magán elzárástól, mely után még 
közös fogság következik, azon felül, hogy addig s az alatt, míg 
különzárva tartatnak, az erkölcsi rosszabbulás veszélyének nin
csenek úgy kitéve, egyéb jó eredmény nem igen várható.
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Az igaz hogy ha minél több jó eredményre akarunk számitni 
a szabadságvesztésbüntetés végrehajtásánál, az individuizáló 
vagy roszul magyarán: egyénítő bánásmódot a letartóztatott 
irányában vizsgálati fogságba helyezése napjától kezdve föltéte
les szabadságra bocsáttatásának napjáig kellene folyton gyako
rolni ; sőt szemmel tartandó lenne a bűnös egyénisége még az 
elítélés kötelékeiből való végleges kiszabadulása után is legalább 
addig, míg magát a szabad életbe beletalálja s rendes életmódra 
teszen szert. Mindez egyátalában nem is lehetetlen. Ily átható 
rendszer azonban csak lassankint fejlődhetik ki; s hiszem, majd 
ki is fejlődik ez, s ki fog fejlődni a törvény által már behozott 
vegyes s illetőleg progressiv rendszer alapján is.

Úgy a vegyes progressiv mint a magán rendszernek főfeltétele, 
hogy megfelelő helyiségek, elegendő számú egyes zárkák álljanak 
rendelkezésre; sőt épen a magánrendszernek ezen főfeltétele volt 
eddig egyik legnagyobb ellensége i s ; mert az államok e rendszer
től eddig főleg a jelentékeny építési költségek miatt idegenkedtek. 
Azonban a progressiv rendszerhez sem nagyon sokkal kell keve
sebb zárka, mint a magán rendszerhez. Arra nézve, hogy az 
országban átlag letartóztatva levő vizsgálati foglyok és elítéltek 
legnagyobb részben magán zárkákba helyeztethessenek el, azok 
átlagos összes számát 14,000-re téve: a már meglevőkön felül 
még 10,000 magánzárkára mindenesetre lenne szükség. Nagyobb 
börtönépítkezéseknél 1000 írtjával szokták legalább a zárkákat 
átlag számítani, hogy t. i. az összes építési költségből annyi 
esik egy zárkára, s így e szerint a 10,000 magánzárka legalább 
is 10 millió forintba kerülne. Bizonyára oly jelentékeny összeg 
ez, a mennyi nem fog nálunk egyhamar zárkákra fordíttatni ; 
pedig az talán nem is lenni annyira nagy s oly hálátlan beruhá
zás, mint a minőnek első tekintetre látszik? Kamatokat, er
kölcsieket, és más nemű költségek megtakarításának egyenérté- 
keül anyagiakat is, mindenesetre többet hozna, mint sok más 
állami vállalat. Természetesen az volna a legelőnyösb az államra 
s a társadalomra nézve, ha egyetlen egy fogházat, ha egy fia 
zárkát sem kellene építeni; de mivel sajnos, hogy nagyon kell: 
erkölcsi és anyagi veszteséggel jár mindenik év, mely zárkák 
építése nélkül elmúlik! Most ez még paradoxonnak látszik; de 
lassankint majd ennek a belátására is reáfanyarodunk. Hogy
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pedig ama 10,000 zárka létrejöttének lehetősége nem utópia, 
e mellett szól az, hogy tíz év előtt alig rendelkeztünk az ország
ban összesen 700 magánzárkával, s ma már csak a világos 
zárkák száma közel 2200-ra megy, ha e számot is meg nem 
haladja.

A mérsékelt magánrendszerhez való ragaszkodásom fönnebbi 
rövid indokoláshoz még csak azt kívánom adni, hogy a Német
birodalom némely részében, különösen Badenben, már évek 
előtt a magánfogság hat évig terjedhetőleg a legjobb eredmény
nyel hajtatott önállólag végre; — hogy Belgiumban — hol 
eddig Európában a legkövetkezetesebben vitetik keresztül önálló
lag a magán rendszer, — nem csak a részrehajlással valóban nem 
vádolható Starke W. porosz miniszteri tanácsosnak «Das bel
gische Gefängnisswesen» czímü, alaposan kimerítő és igen higgadt 
munkájából, de az azóta közrebocsátott adatokból kitetszőleg is, 
minden tekintetben a legkedvezőbb eredmények éretnek el; a 
letartóztatottak sem szaporodnak, a visszaesők száma pedig 
fogy; hogy Belgium példája után indulva, Hollandiában, hol 
eddigelé a magánelzárás csak két évre terjedőleg alkalmaztatott 
önállólag, most már az uj ВТК. szerint az öt évre kiterjesztetett, 
s a legköltségesb monumentális magánrendszerü börtönök építet
téinek, úgy hogy még a Times is egy a hollandiai mérsékelt ma
gánrendszert tárgyaló czikkében arra fakadt ki, hogy ily szerfelett 
költséges építkezéseket csak oly állam, oly nép tehet, mely vagy 
igen gazdag, vagy rendkívül át van hatva a magán rendszer 
reformátori üdvös hatása által, — s valóban ezen országban is 
fogynak az elítéltek és a visszaesők. De a szintén Belgium után 
indult Francziaországban is, hol az 1871-ben kiküldött parlameti 
enquéte legkedvezőbb véleménye alapján, a parlament 1875. 
junius hó 5-ikén igen nagy többséggel a magánrendszert elfo
gadta, mindinkább áthatvák az illetékes körök e rendszernek 
fölöttébb üdvös volta felől, elannyira, hogy ott most már tör
vényjavaslat készül az eddig csak egy év és egy napi tartamra 
kötelező magánelzárásnak, mint Hollandiában szintén öt évre 
kiterjesztésére nézve; a magán rendszerű börtönök pedig egymás 
után építtetnek. A többi között egy czikk, mely a «Bulletin de 
la soc gén. d. pris» 1885-ik évi júniusi füzetében jelent meg, 
hivatalos adatok alapján a legnagyobb lelkesedéssel constatálja
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a megkezdett magán rendszernek föllöttébb üdvös hatását (la 
Systeme inauguré par la lói de 1875. sort victorieux, sort 
triomphant de cette solennelle enquéte), s a börtönügyi főigazga
tóságnak azóta megjelent hivatalos jelentései is fokozatosan 
kedvező színben tűntetik elő a magán elzárás eredményét, külö
nösen annak rendkívüli hatását a szokásos bűntettesekre és a 
visszaesőkre. Ezek mindazt bizonyítják, hogy mindenütt ott, 
hol mennél inkább sűlyednek az erkölcsök s mennél inkább sza
porodnak a bűntettesek és ezek között a visszaesők: annál na
gyobb szükség leend a magánrendszer fokozatos behozatalára és 
humánusan mérsékelt irányban való foganatosítására.

Valamint azon kiváló honfiak, kik az 1843-ik évi büntető
törvényjavaslatot alkották, a kor színvonalán állva mély kritikai 
szellemmel s a hazai viszonyokat, a magyar nép vérmérsékletét, 
szívós természetét stb. számbavevő helyes gyakorlati érzékkel 
választották a magánrendszert a szabadságvesztésbüntetés végre
hajtására; úgy az érvényben levő büntető törvénykönyvünk nagy- 
tudományú készítője is az egész ma már annyira széles terjedelmű 
büntetőjogi politika mélységeibe hatoltan, szintén sok tapintat
tal s ugyancsak a kor színvonalán állva, vette fel a tervezetbe a 
vegyes haladó fogságrendszert, kétségtelenül behatása alatt az 
ezen rendszer felé akkoriban irányulni látszó azon áramlatnak 
is, mely az 1872-ben Londonban megtartott első büntetőügyi 
nemzetközi congressusnak az akkor itt alakult viszonyok követ
keztében származott némely kijelentései folytán keletkezett s a 
kongressusnak e szakbeli nagy tekintélyénél fogva a két világ
részre kihatott. S miután a nagytudumányú szerző egyrészről az 
önálló magánrendszert mellőzte, s másrészről a B. T. K. hármas 
felosztásásához képest a fegyházat és börtönt bűntettekre, a 
fogházat vétségekre és az elzárást kihágásokra alkalmazta: 
kétségtelenül a legkövetkezetesebben igyekezett megfelelni azon 
elvnek, hogy több rendű, kellékeikben és intensivitásukban külön
böző szabadságbüntetési nemek létesíttessenek a végből, hogy a 
büntetési rendszer a büntetendő cselekmény minőségének is le
hetőleg megfeleljen a humanismus követeleményei, az igazság 
s az ez által követelt kellő szigor mellett, s midőn ennélfogva 
a törvényhozás a B. T. К.-ben a szabadságvesztésbüntetéseknek 
négy, illetőleg az államfogházzal együtt öt nemét állapította meg:
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ez által igen helyesen minél több osztályozást czélzott létrehozni 
a szabadságvesztésbüntetési rendszer keretében.

Mint azonban már fönnebb szerencsém volt kimutatni, 
a B. T. K. ezen szabadságvesztésbüntetési rendszerének átalános 
törvényszerű keresztülvitele annyi hiányzó föltételbe ütközik, 
hogy az a létező állapotoknál fogva még évek hosszú sora után sem 
várható. Azonban mind szélesebb látkörben s mind nyomatéko
sabban tűnik fel azon viszszás helyzet, melyet a B. T. K. alapján 
hozott ítéletek hatályának érvényesítése ellen fennálló, ezen 
ítéletek törvényszerű végrehajtását gátló körülmények előidéz
nek. Mert avagy nem a legviszszásabb belyzet-e az, midőn a tör
vényszéki fogházakban a fegybázra, börtönre, fogházra és elzá
rásra elítéltek vegyesen összehalmozottan vannak letartóztatva, 
s mindezek ellen kevés kivétellel egyformán bajtatik végre a 
szabadságvesztésbüntetés, a fogházbüntetés végrehajtásának áta
lános elveihez képest és sokszor még ennyi szigorral sem?! 
Hasonló állapot ez ahhoz, melybe a német birodalmi büntető
törvénykönyv életbeléptetése után a múlt évtized első felében 
a németországi letartóztatási intézetek jutottak, miről akkoriban 
Németország egyik kiváló criminalistája, Schwarze Frigyes szász- 
országi volt főállamügyész, írta egy munkájában, hogy a legkülön
félébb bűncselekményekért különféle módon elítélteknek össze- 
vegyítetten elzárása hátrányosan hat mind az elítéltnek, mind a 
nagyközönségnek úgy a büntetendő cselekmények, mint a bünte
tések jelentőségét illető nézeteire, s megnehezíti az igazgatást 
is, mely nincsen azon helyetben, hogy minden egyes fogolylyal 
a szerint bánjon el, a miért és a miként elítéltetett; a német- 
országi fegyintézeti hivatalnokok pedig 1874-ben Berlinben 
tartott gyűlésükön akként nyilatkoztak, hogy az átalános jogérze
tet a legmélyebben sérti azon állapot, mely szerint a legkülön
félébb büntetéseket egyformán kénytelenek végrehajtani.

De árt ezen állapot, ha sokáig így tart, nem csak a bünte
téseket végrehajtó hatalom tekintélyének, hanem a bíróság, sőt 
a törvény tekintélyének is ; mert ha valamely törvény, úgy kivált
képen a büntetőtörvény követeli azt, hogy annak érvény s ez 
által tisztelet szereztessék, hogy az annak alapján az illetékes 
bíróságok által hozott törvényszerű ítéletek úgy, a mint hangza
nak, végre is hajtassanak.
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Már pedig, ha tapasztalás szerint, gyakorta már különben 
is enyhén kiszabott büntetések, melyeknek tartamába többnyire 
még az egyszerű vizsgálati fogság is legnagyobb részben betuda- 
tik, a legenyhébb módon hajtatnak végre, s még ezek is föltéte
les szabadságra bocsátás által megrövidíttetnek, s a büntetések 
hatálya átalában így meggyengíttetik: hová fog az majdan 
vezetni ? ! Majd a letartóztatottak évi számarányának növekedése 
s a visszaesők statistikája fog e kérdésre megfelelni.

Azután azok, a kik úgy vélekednek, hogy azért, ha valaki 
fegyházra ítéltetik, ha törvényszéki fogházban tölti is ki bünteté
sét, megvan fegyházra ítéltetésének erkölcsi hatása, e részben téves 
nézetben vannak; mert az az erkölcsi hatás csak egyes esetekben 
forog fenn. Tapasztalataim szerint, nálunk a közönség körében, 
ha imponál, nem az imponál, hogy mire van vagy volt elítélve 
az illető a papiroson, arról nem is igen értesülnek; hanem az 
még mindig imponál, ha azt tudják, hogy az illető péld. Munká
cson, vagy Illaván «fegyencz» volt vagy az erdélyi románok köré
ben, ha az tudatik, hogy az illető Gyerlán (Szamosujvártt) volt; 
míg ellenben, ha azt tudják, hogy az illető csak a «megyénél» 
ült — így hívják még most is sokfelé a törvényszéki fogháza
kat, — azt olyan bárkivel is megtörténhető közönségesebb dolog
nak tartják.

De ugyanazok, a kik az érintett jelen állapotok mellett 
érvelnek, — mert vannak ilyenek is, — még azt is felhozzák, 
hogy mai napság a fogház büntetés nálunk úgyis rosszabb a 
fegyházinál, tehát a fegyházra s börtönre elítélt, de a fogházakban 
letartóztatottakra nézve mi injuria sem történik; azonban ezen 
érv által míg egyrészről meg nem érdemlett kedvezőtlen bizonyít
vány nyújtátik fogházainkra vonatkozólag, addig más részről ez 
által a fogházra elítéltek nagy számának helyzete oly színben 
tüntettetik fel, mintha az épúgy nem egyezne meg a törvényszerű 
állapotokkal, mint nem egyez meg a fogházakban tartott fegy
házra és börtönre elítélteké; ez pedig valótlan; mert a fogház- 
büntetés, az esetleg előszabott éjjeli és napali magánelzárás 
kivételével, mint fönnebb már előadni szerencsém volt, átalában 
törvényszerüleg végrehajtatik.

Már fönnebb a büntetések végrehajtásának részletes tárgya
lásánál alkalmam volt kiemelni, hogy még hány országos fegy
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intézet, hány közvetítő intézet, hány kerületi börtön vagy ezek 
egy része helyett még igen számos törvényszéki fogháznak 
gyökeres átalakítása, sőt újraépítése lenne szükséges főleg, még 
sok egyéb más kelléken felül arra nézve, hogy a szabadságvesz
tésbüntetések átalában a törvény értelmében végrehajtathassa
nak, s még ekkor is a progressiv rendszernek csak nagyban s 
egészben való formai végrehajtása éretnék el, a nélkül, hogy a 
végrehajtásnak minden részben való intensivitása is már biztosít
tatnék.

Minthogy azonban egy részről a jelen, ezen milliókba kerülő 
újítások és reformok teljes érvényesítésére egyhamar még csak 
kilátással sem kecsegtet; másrészről pedig úgy az állam, mint a 
társadalom, sőt egyesek érdeke is megköveteli, hogy a törvény- 
szerűleg kiszabott büntetések törvényszerűi eg végre is hajtassa
nak : ezeknél fogva igénytelen nézetein szerint, szükségesnek és 
czélszerünek mutatkozik, hogy a ti. T. K. szabadságvesztésbün
tetési rendszere olyatén módosítás alá vétessék a törvénijhozás 
által, mely módosítás mellett aztán ama büntetési rendszer egye
bekben hamarább és könyebben is végrehajthatóvá váljék.

A B. T. K. által megállapított szabadságvesztési büntetési 
nemek törvényszerű végrehajtásában a fönnebb előadottak sze
rint, főakadályt a fegyházbüntetésre elítélteknek aránytalanul 
nagy száma és a bűntett büntetésére megállapított másodrendű 
büntetésnem a börtönbüntetés képezi.

Ezen két rendbeli főbajon kellene tehát mindenek felett 
segíteni.

Ezeken pedig igénytelen nézetem szerint csak úgy lehetne 
gyökeresen segíteni, ha fegyházra kevesebb elítélés történnék, rész
ben az által, hogy csak hosszabb tartamú fegyházbüntetések 
szabatnának ki, és ha a börtönbüntetés a (örvénykönyv büntetési 
rendszeréből mellöztetnék, kihagyatnék.

A börtönbüntetés mellőzésének kérdése egyébiránt már a 
B. T. K. javaslatának tárgyalása alkalmával is szőnyegen forgott.

Ekkor annak mellőzése mellett főleg az hozatott fel, hogy 
korunkban már nincsen értelme a sokféle büntetések alkalmazá
sának, hogy a letartóztatottak individualisálására, javítására 
nézve mindegy, vájjon azok egy vagy több külön büntető intéze
tekben tartatnak-e, s hogy újabb időben már a szabadságvesz
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tésbüntetések egyszerűsítése képezi a büntető törvényhozások 
irányát.

A mi már ezen nézetek közül azt illeti, hogy napjaink
ban többé nincsen értelme a sokféle büntetések alkalmazásá
nak, s hogy e büntetések egyszerűsítése képezi az irányt, ezek
nek így kellene ugyan lenni, de sajnos azt még a külföldi pél
dák nem egészen igazolják. A mi pedig azon nézetet illeti, hogy 
a letartóztatottak individualisálására s javítására nézve mind
egy, vájjon azok egy vagy több külön büntető intézetekben tar
tatnak-e, ez csak akkor volna s ekkor is némi fenntartással elfo
gadható, ha a büntetés egészen a magánrendszer elvei szerint haj - 
tatnék végre. Kétségtelen lévén ugyanis az, hogy ha a magán
rendszer nem vitetik tisztán keresztül: akkor a vegyes rendszerek 
mellett a büntetés okszerű végrehajtása érdekében, a szabadság- 
vesztés büntetésnek minél több nemei, fokozatai indokoltak, 
tekintve azon lényeges különbségeket, a melyek egy részről a 
büntetendő cselekmények tényező elemei, azok minősége, elkö
vetési módja és indokai között — másrészről pedig a büntetendő 
cselekményeket elkövetett egyének tanúsított érzülete, physikai s 
erkölcsi mivolta, természete, hajlamai, s műveltségi foka és a t. 
között fennforognak, s tekintve a büntetésnek súlyban és szi
gorban különbözően alkalmazható mértékét és a javítási czélt is.

Ha tehát kétségtelen is, hogy a börtönbüntetésnek a B. T. K. 
büntetési rendszerébe való felvétele teljesen átgondolt és indokolt 
volt; de hogy a törvénykönyv hármas rendszere mellett és a mel
lett, hogy bűntettekre már különben is fennáll a fegyház és mint 
különleges büntetés nem az államfogházbüntetés, múlhatatlanul 
nem volt szükséges, az szintén alig szenved kétséget, s hogy ennél
fogva mellőzése is a törvénykönyv rendszerének nagyobb hátránya 
nélkül keresztülvihető, az is bizonyos.

A fegyházbüntetésnek minimuma három évben, mint az 
eredetileg is terveztetett, maximuma pedig húsz évben lenne meg
állapítandó. A végből, hogy a fegyházbüntetés az irrendszer 
elveinek megfelelőleg végrehajtathassák, hogy a fegyencz a 
progressiv rendszer minden fokozatán helyesen keresztülvihetet- 
hessék s még föltételes szabadságra is bocsáttathassék, a két év 
különben is kevés lévén, a mint egyébkint már a B. T. K. 44-ik 
§-a szerint is, tehát maga által a törvény által elismertetett, hogy
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a végből legalább három év szükséges. Írországban is három év a 
minimum.

Törvénykönyvünkben a fegyházbüntetés maximumának 15 
•évben történt megállapításánál leginkább a belga és a német
birodalmi büntető törvénykönyv s az ennek tárgyalása alkalmá
val meghallgatott szakférfiak véleménye szolgált irányadóul. 
Ugyde Belgiumban, hol az egész büntetési idő magán elzárásban 
töltetik ki, valóban elég a 10 év is, s igazuk volt azon németor
szági fegyházi igazgatóknak is, kik azon okból szintén a 15 évi 
maximum mellett szólották, mert ezek is a büntetésnek túlnyo- 
mólag a magán rendszer szerinti végrehajtását vették irányadóul. 
A vegyes fogságrendszer és a föltételes szabadságra bocsátás 
kedvezményének alkalmazása mellett azonban maximumnak a 
15 év valóban rövid. Mert most nálunk a ki 15 évi fegyházra 
ítéltetik, az jóvisele^ mellett tulajdonképen csak 11 évet s néhány 
napot tölt a fegyházban s ezt is legnagyobb részben közös 
rendszerben tölti; továbbá mert a tizenöt évi és életfogytiglani 
büntetés között legalább mindazon esetekben, a melyekben az 
elítélt még fiatalabb korban van, pedig az elítéltek túlnyomó 
része ilyen, fölöttébb nagy hézag, nagy űr mutatkozik; mert 
végül szerzett tapasztalataim szerint, a ki nálunk a fegyházbünte
tést a legelső években egészségesen, minden baj nélkül kiállotta, az 
aztán rendszerint kitöltött egészségi állapotának hátránya s testi 
ereje fogyatkozásának észrevehetőbb látszata nélkül tizennyolcz 
évet is ; mikor azonban büntetése már a huszadik év felé közele
dett, ekkor gyakrabban lehetett már az ilyenen testének hanyat
lását, fogyását erőben és színben s kedélyének is nyomottabb 
hangulatát észrevenni. De azért számos fegyenczet ismertem 
Illaván, a ki büntetésének már huszadik évét töltötte, sőt egypárt 
olyat is, ki húsz évnél is tovább ült egyfolytában az intézetben, 
olyat pedig számosat, ki úgy szólván kora fiatalságától kezdve 
vénségeig majdnem folyton, de mégis némi megszakításokkal 
letartóztatva volt, s mindezek között csak elvétve akadt egy-kettő, 
a kiken a szabadságnak hosszas nélkülözése meglátszott.

Nem tartottam teljesen fölöslegesnek ezen tapasztalataim 
felemlítését is, úgy vélekedvén, hogy oly kérdéseknél, minő péld', 
a magánelzárás hatása, a büntetés maximumának megállapítása, 
nem lehet egyedül külföldi chablonok után eljárni, hanem a
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a hazai különleges viszonyok, az elbánás alá veendő emberanyag 
minősége is kiváló figyelmet igényelnek.

A Zanardelli-féle újabb olasz büntető törvénykönyvi javaslat
ban is a fegyházbüntetés leghosszabb tartama 24 év, pedig a 
büntetés Ve része magán fogságban hajtatnék végre.

A szabadságvesztésbüntetés végrehajtásával a legtávolabb
ról sem lehet ugyan az a czél egybekötve, hogy az elítéltnek 
szabadságán felül még egészsége s élete is megtámadtassék, sőt 
minden helyes végrehajtásnak úgy kell foganatosíttatni, hogy a 
letartóztatottnak testi s elmebeli szervezete lehetőleg épségben 
maradjon; ha azonban mégis kivált az olyan, — a ki oly szörnyű 
bűntettet követett el, hogy a legnagyobb időleges vagy életfogytig 
tartó szabagságvesztésbüntetés elszenvedésére is érdemesnek 
találtatott, — ezen büntetését megsínli, az ez esetben ügy tekin
tendő, mint természetszerű következménye, elválaszthatatlan 
járuléka a megérdemlett büntetésnek,

Azon esetben, ha a fegyházbüntetés maximuma 20 évben 
állapíttatnék meg, következetesen a B. T. K. 48-ik §-a oda lenne 
módosítandó, hogy az életfogytiglan fegyházra ítéltek csak akkor 
bocsáthatók feltételes szabadságra, ha legalább 20 évet kitöltöttek:

A fegyházbüntetés fönnebbi módosításaival kapcsolatban 
a magánelzárásnak a B. T. K. 30-ik §-ában megállapított maxi
muma három évre lenne felemelendő, s meghatározandók lenné
nek azon feltételek, melyek alatt az elítélt a fegyházi igazgatóság 
által a házi tanács meghallgatása s a felügyelő bizottság tudomása 
mellett, még tovább is magán elzárás alatt tartható. Ez egy 
részről az egyenítő bánásmód elveiből kifolyólag s másrészről a 
büntetés hatályosabb végrehajtása szempontjából mutatkozik 
szükségesnek. Lehetnek péld. a kik maguk óhajtják a további 
magán elzárást, és mindig akadnak viszont oly ismételten visz- 
szaesők, gonosz és makacs természetű fegyenczek, kiknek tovább 
is különzárva tartásuk fölöttébb kívánatos.

A börtönbüntetés mellőzése estén, azon kérdés merül fel, 
hogy a fogházbüntetés meghagyassék-e továbbra is kizárólag 
csak vétségekre, s ezen esetben tartamának úgy minimuma, 
mint maximuma is az eddigi maradna t. i. egy nap és öt év; — 
vagy pedig analog a törvénynek 20-ik §-ában az államfogházra 
vonatkozólag tett intézkedésére, — a fogház büntetés maximuma
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10 évben állapíttatn ék meg, a mennyi most a börtöné, és 5 évig 
vétségekre, ő éven felül 10 évig pedig bűntettekre alkalmaztat
nék ? Ezen a szabadságvesztósbüntetések rendszerébe közvetlenül 
nem tartozó kérdés tárgyalásába azonban nem avatkozom, erre 
vonatkozólag röviden csak azon megjegyzésemet koczkáztatván, 
hogy a fogházbüntetés végrehajtásának szempontjából egysze
rűbbnek, tehát czélszerübnek is mutatkoznék, ha fogházbüntetés 
csak vétségek ellen szabatnék ki továbbra is ; mert így nem lenne 
annyi osztályozásra s több irányú bánásmód gyakorlására szük
ség s mert az enyhébb módon végrehajtott hosszabb tartamú 
büntetések átalános tapasztalás szerint a czélnak kevesbbé felel
nek meg.

Bármiként állapíttatnék is azonban meg a fogházbünte
tés feladata, а В. T. K. 48-ik §-a második bekezdésének oly 
módosítását szükségesnek tartom, hogy nem csak fegyházra, de 
másnemű szabadságvesztésbüntetésre, tehát a fogházra elítéltek 
közül is csak azok legyenek feltételes szabadságra bocsáthatók, 
a kik legalább három évre elítéltettek. Mert mint már fönnebb is 
a föltételes szabadságra bocsátás intézményére vonatkozólag a 
fegyházbüntetés végrehajtásánál érintettem, a büntetés hátralevő 
részét fölöttébb enyhítő ezen kiváló kedvezménynek tulajdon
képen csak hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítélt irányá
ban van büntetőjogi és börtönészeti szempontból értelme, a 
midőn az elítélt hosszabb időn át szabadságától megfosztva, 
a szabadságvesztés nyomásának terhe alatt úgy szólván már 
mintegy kifáradottnak, — de egyébként is már megbünhödöttnek 
és megjavultalak látszik, — hogy föltételesen szabadlábratétele 
által bizonyos korlátok között próbára tétessék, vájjon a szabad 
életben is képes-e magát jól viselni s bir-e elég erkölcsi erővel 
arra, hogy magát becsületes úton-módon fenntartani tudja. Az 
elsős főfeltétel tehát az, hogy az elítélt már eléggé bűnhődött 
légyen. A büntetés czéljai kívánják, hogy hatálya lehetőleg 
érvényesíttessék. Ha tisztán a javítás volna büntetés czélja, akkor 
számos elítéltet talán el sem kellene zárni, mert tettét nem is 
szándékosan követte el, vagy azt már az elkövetés után következő 
pillanatban mélyen és őszintén megbánta. De a büntetésnek 
egyéb czéljai is lévén, ezek mindenek fölött azt követelik, hogy 
a büntetés hatékony legyen; ha azonban az már különbeni
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rövidsége mellett is még inkább megrövidíttetik: sokat veszít 
hatékonyságából, — ez pedig jelentékeny hátrányos következ
ményekkel jár, mint azt már fönnebb szintén jeleztem.

De a németbirodalmi büntető törvénykönyvön kívül, alig 
is van más törvényhozás, mely a íönnebbi kedvezmény nyel oly 
bőkezűleg bánnék, mint a magyar B. T. K.

Az olasz újabb büntető törvényjavaslat szerint is, csak három 
évi vagy az ezt meghaladó büntetéseknél jöhet szóba a feltételes 
szabadságra bocsátás.

Tekintettel már most a fönnebb véleményezett módosítá
sokra, és pedig a fegyházbüntetés három évi minimumára, s 
figyelemmel az utóbbi években fegyházbüntetésre elítéltek átlagos 
létszámára is : azt érnők el, hogy a fegyházbüntetésre elítéltek, 
ha a jelenleg fennálló nyolcz fegyintézethez csak még egy nagyobb 
/egyház állíttatnék fel és a szegedi kerületi börtön is fegyintézetté 
tétetnék, így összesen tíz fegyintézetben mind elhelyezhetők 
lennének: a törvényszéki fogházak pedig visszaadatnának tör
vényszerű rendeltetésüknek egészen* s azokban kizárólag a 
fogházra elítéltek tartathatnának.

E szerint, a börtönnek feláldozásával a B. T. K. szabadság- 
vesztésbüntetési rendszerének keresztülvitele, ezen egyszerűsítés 
által nagyon megkönnyíttetnék, mert ha a börtönbüntetés 
végrehajtásáról, börtönökről s azokhoz való közvetítőintézetekről 
nem kellene gondoskodni; ha a törvényszéki fogházakban 
megszűnnének a börtönre elítéltek és fegyházra elítéltek sem 
lennének: mindjárt bele jönne az egész rendszer a rendes kerék
vágásba s a fegyházbüntetések a fegyházakban és a fogházakban 
kizárólag fogházbüntetések hajtatnának végre.

Bövid pár év alatt elérhető nagy haladás lenne ez a szabad
ságvesztés büntetések törvényszerű végrehajtásának terén, s 
egyszerre elenyésznének azon fölöttébb káros hatású éles ellenté
tek is, melyek a büntető ítéletek és azok végrehajtása közöt 
most még fennforognak s máskülönben még nem tudom meddigt 
fennforogni is fognak ! . . .

A mi a törvényszerű végrehajtásnak még hiányzó további 
részleteit s illetőleg kellékeit illeti, az igazságügyi kormány mint 
eddig is, úgy bizonyára ezentúl is oda fog törekedni, hogy a 
fegyházakban magán zárkák építése s egyéb reformintézkedései
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által a végrehajtás ne csak nagyban és egészben, de a részletek
ben is és intensivitásában is évröl-évre fokozatosan tökéletesbül- 
jön a törvényszerű követelményeknek megfelelő irányban, mi 
által aztán egyszersmind a majd idővel bizonyára érvényesülő 
magánrendszer behozatalának útja is előkészíttetik.

Hogy végül a B. T. K. határozatai a javító intézetbe való 
elhelyezésre nézve is ok- és czélszerüen kivihetők legyenek: a 
B. T. K. 42-ik §-ából, valamint a kihágási B. T. K. 19 és 65. 
§§-aiból a javító intézetben való elhelyezés tartamának maxi
mumára vonatkozó határozatok kihagyandók lennének.

Egyébb részletekbe ezúttal nem bocsátkozom. Különben 
is a feladott kérdésre adandó véleményemben csak az általam 
legszükségesebbeknek s egyszersmind czélszerüeknek is tartott 
módosításokra kívántam szorítkozni, úgy fogván fel az elém 
kitűzött czélt, hogy az nem az, hogy a B. T. K. szabadságvesztési 
büntetési rendszere felforgattassék, hanem ellenkezőleg, hogy az 
a tapasztalatok szerint netalán szükségesnek és czélszerűnek 
mutatkozó módosítások mellett lehetőleg mielőbb végrehajthatóvá 
tétessék.

A minő fontos, ép oly sürgős feladat is ez!
Korunk nemzetközi, társadalmi és megélhetési viszonyai 

közepeit, a gőz és villamosság óriási erejének hatása alatt, a 
közerkölcsök hanyatlása s ebből folyólag a büntető törvényekbe 
és szabályokba ütköző cselekmények elkövetőinek napról-napra 
szaporodó nagy száma nem csak a külföldön, de hazánkban is 
sajnos tapasztalat!

Csak egyedül ott, azon államokban, hol a magánrendszer 
keresztülvitele már nagyobb arányokat öltött, vehető észre azok 
apadása! . . .

A közerkölcsiség hanyatlásának a mennyire lehetséges meg
előzésére és orvoslására állami és társadalmi utón sokféle mód
szer vehető kísérletbe s alkalmazásba; de a büntető törvények 
áthágói ellen nincs más orvosság, mint az, hogy az állam azon 
jogát, hogy büntessen, a megtámadottt társadalom védelme 
érdekében teljes éberséggel és erélylyel gyakorolja, hogy a bünte
tések rendszeres végrehajtására a legnagyobb gond fordítassék 
a végből, hogy a büntetésnek hatálya legyen, hogy minél beha
tóbbá és sikeresebbé váljék az orvoslás; mert különben mind-
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inkább elhatalmasodik a kóranyag s a terjedő betegség mind ragá
lyosabbá s mind nehezebben orvosolhatóvá leend!

A szabadságvesztés büntetések végrehajtásánál a mennyire 
óvatosan mellőzendőnek vélek minden liyperhumanismnst, épúgy 
nem oszthatom dr. Aschkott németországi bírótársamnak — 
napjainkban a börtönügy egyik leglelkesebb, legbuzgóbb szószó
lójának — «Zur Reform des deutschen Strafen und Gefängniss- 
wesens» czimű újabb jeles munkájában felhozott azon nézetét, 
hogy különösen a fogházbüntetésnél minél több súlyosbítások 
vétessenek foganatba, hogy annak végrehajtásánál inkább az 
ijesztési czólzat domborodjék ki, a büntetések hatályosabbá tétele 
végett, mert napjainkban egymagában már a szabadságvesztés
nem elégséges büntetésnek.

/

En még mai napság legalább hazánkban távolról sem tartom 
annyira romlottaknak az erkölcsöket, hogy a szabadságvesztés 
büntetések különleges súlyosbítások nélkül is elégségesek ne 
lennének, csak a törvény alapján rendszeresen, komolyan és lelki
ismeretesen hajtassanak azok végre, vagyis mint a néhai nemes 
lord Carl o f Carnarvon a londoni nemzetközi büntetőügyi 
congressust bezáró elnöki beszédében mondá, hogy a törvény- 
szerű végrehajtás keresztyéni szeretettel párosult többé-kevésbbé 
szigorú fegyelemmel történjék, kiváló súlyt fektetve részemről 
is még az egyénítő bánásmód mellett a nevelés és javítás ér
dekeire is.

Es csak is ily végrehajtás mellett lehetne aztán oda töre
kedni, hogy beteljesedjenek a római jogász szavai: «poena con
stituitur ad emendationem hominum!» (Éljenzés.)
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Elnök Manoilovich Emil a felolvasónak, igen tüzetes és 
fáradságos munkálatáért, a bizottság nevében meleg köszönetét 
mond. (Éljenzés.)

Csemegi K ároly: Tisztelt bizottság! Ily terjedelmes dolgo
zatnak részletes czáfolatába bocsátkozni első hallásra alig lehet. 
Annál kevésbé szándékom ezt tenni, mert ugyanezen kérdés 
tekintetében, még két szakférfiútól várunk véleményt s így a 
tulajdonképeni vita e kérdés felett csak a másik két vélemény 
beérkezte irtán fog megindulni. Ezen okokból nem kívánok az 
előadó úr fejtegetéseivel ezúttal bővebbben foglalkozni. Legyen 
szabad azonban már most egy-két megjegyzést tennem, nehogy 
úgy tűnjék fel a dolog, mintha az előadó úr által kifejtettekhez 
szó nem férne. ( Halljuk ! H alljuk!)

Mindenek előtt ki kell jelentenem azt, hogy mióta az 
alkotmányos sera beállta után a büntető törvénykönyv meg
alkotásának eszméje, az illetékes körökből, kiindult, az előadó úr 
az egyedüli, a ki a Magyarországon a szabadságvesztésbúntetés 
végrehajtásának módozata gyanánt a magánrendszert ajánlja. — 
A magánrendszer ellen a külföldön, újabb időben szerzett tapasz
talatok folytán még e rendszernek 1843. évi elfogadói közt is oly 
erős volt az ellenszenv, hogy mikor a komáromi börtön hiányai
nak kijavítása forgott szóban, a képviselőház akkori pénzügyi 
bizottságában jelen volt legjelesebb férfiak — a többek közt 
Ghyczy Kálmán, Csengeky Antal stb. — még a magánzárkák 
felállítását sem akarták megengedni, nehogy ezáltal alkalmat 
adjanak arra, hogy a magánrendszer hozassák be. — Magyaror
szág egész közvéleménye a leghatározottabban nyilatkozott a 
magánrendszer ellen. Ez volt az oka annak, hogy a büntető 
törvénykönyv tervezetének közzétételétől fogva a tárgyalás külön
böző stádiumaiban: az igazságügyi bizottságban, a képviselőház
ban, a főrendiház bizottságában és a főrendiház ülésén senki sem 
javasolta a magánrendszer behozatalát. Nagyon sajnálom, hogy 
ez a javaslat akkor nem tétetett, de még is örülök, hogy ez leg
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alább most történt, mert alkalmunk lesz e kérdéssel tüzetesen 
foglalkozni. — Ezúttal csak annyit ‘akarok még ide vonatkozólag 
felhozni, hogy a magán-rendszert a külföldön is számos újabb 
törvény mellőzte. Németországban nincs magán-rendszer és a 
legújabb olasz javaslat sem fogadja el ezt. E mellőzésnek nagy 
okai vannak; és én azt hiszem: az a veszély, hogy a magán
rendszer Magyarországon behozassák, bennünket nem fenyeget! 
( Helyeslés.)

A t. előadó úr azt is állította, hogy a börtönbüntetés 
eltörlésével a büntető törvénykönyv büntetési rendszere könnyeb
ben lenne a valóságban keresztülvihető. — Kérdem a t. felolvasó 
u ra t: az a tiz millió forint és az a tízezer magánzárka, a mit ő 
az ir rendszer gyakorlati keresztülviteléhez szükségesnek jelzett, 
szükséges lesz-e akkor is, ha nem lesz börtön, vagy csak most 
szükséges, mivel a börtönbüntetés fennáll ? — Mert ha szükséges 
lesz — (pedig ez iránt bizonyára nem forogna fenn kétely) — 
akkor a börtönbüntetés eltörlésével mit sem nyer a börtönrend
szer gyorsabb keresztülvitele, minthogy ez ugyanazon összegbe 
fog kerülni, ugyanazon számú magánzárkák felállítását teszi szük
ségessé, mint a börtönbüntetés fentartása mellett!

A fegyházbüntetés maximumának húsz évre emelésétől 
mentsen Isten! — Már a tizenöt évi fegyházat is csak alig lehet
séges a bíróságoknál keresztülvinni. A húsz év alkalmazására 
eset sem lenne! — De ettől eltekintve, nem akarok Magyaror
szágnak olyan egyéneket visszaadni, a kiknek testi erejét, egész 
physikumát a húsz évi szabadságvesztésbüntetés tönkre tette, 
lelki képességeit meggyengítette, akaraterejét megsemmisítette ! 
Mert hogy a húsz évi fegyházbüntetés erre vezet, azt számos 
kitűnő orvos bizonyítja.

A t. felolvasó úr felemlítette a visszaesések számának fohjto- 
nos növekedését is. Ez nem magyarországi specialitás. A leg
messzebb menő törekvések, a legszélesebb körű culturalis in
tézkedések, a rabsegélyezés legmegfelelőbb szervezése daczára 
a büntetendő cselekmények száma és evvel együtt a visszaesők 
száma az egész világon szaporodásban van. Ezért nem lehet, 
nem szabad a visszaesők számának Magyarországban mutatkozó 
szaporodását a feltételes szabad lábra helyezés intézményének 
behozatalára vezetni vissza. E növekedés oka nem itt keresendő.
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Következménye ez az átalános erkölcsi romlás tovaterjedésének 
és annak, hogy a szabadságvesztésbüntetés végrehajtására hiva
tott személyzet sem nem elég képzett, sem nem elég gyakorlott; 
szóval, hogy e büntetési nem végrehajtása jelenleg még nem elég 
hatályos. (Helyeslés.)

Fentartom magamnak, hogy később, a vita folyamán, rész
letesen nyilatkozhassam a t. felolvasó úr fejtegetései tekintetében.
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Culturalis erőnk nagy részben alapítványokon nyugszik.
Ez alapítványok nagy része ez idő szerint kívül esik a kor

mány és a nyilvánosság ellenőrzésén.
Azt sem tudjuk, hogy mekkora az a vagyon, a mely az 

ország területén alapítványokban van lekötve, és a legtöbb eset
ben nincs biztosítékunk arra, hogy azoknak kezelése helyesen és 
rendeltetésüknek megfelelőleg történjék.

Felolvasásom czélja némileg világot vetni az e téren ural
kodó állapotokra és jelezni azt, a mit szerény és igénytelen néze
tem szerint, a- köz érdekében tenni kellene.

Az alapítványokra vonatkozó legfelső felügyeleti jog körébe 
vágó legelső törvényünk az 1548. évi XII. tcz., a mely kimondja, 
hogy a török hódítás következtében elpusztult zárdák és kápta
lanok javaiból kath. papok nevelésére és iskolák állítására szol
gáló alapítványok alkotandók, és arról, hogy ez megtörténjék, 
minden püspök köteles saját megyéjében gondoskodni s ö felsé
gének a kezelésről számot adni.

E törvény meghozatalára — az azt közvetlen megelőző és 
követő törvények szövegéből is kitetszőleg — indokként az szol
gált, hogy közvetlen Mátyás király halálának ideje óta az egyházi 
élet és az azzal szorosan kapcsolatos közerkölcsiség és közmíve- 
lődés ijesztő mérvben sülyedt, és e jelenségekkel egyidejűleg a 
Protestantismus és az azzal járó reformtanok — a melyek az 
akkoriban uralkodó felfogás szerint, nemcsak «az ősi igaz hitet», 
hanem az állami és társadalmi rend alakjait is veszélyeztetni 
látszottak — mind növekvő mérvben terjedtek.

A király, I. Ferdinánd, és a rendek egyaránt buzgón igye
keztek e megdöbbentő sülyedésnek elejét venni és a vészesnek 
tetsző reform-iránylatnak gátat vetni.

3 1*



4.

Bizonyítja e buzgalmat egyebek közt az is, hogy a most 
idézett törvény rendelkezése, két évvel utóbb, az 1550. évi XIX. 
tcz.-ben megujíttatott; és ez alkalommal kimondatott az is, hogy 
a kiket e törvény foganatosításában mulasztás terhel, ő felsége 
királyi hatalmával fogja kötelességök teljesítésére szorítani.

A XYI. század közepén nálunk a protestánsok, a zsidók és 
egyéb nem kath. vallások részint tűrt, részint pedig keletkezés
ben levő és tiltott felekezeteket alkottak. Alapítványok kezeiken 
még alig voltak; s így — miután világi társulatok egyáltalán nem 
léteztek — közel minden kegyes alapítványt a kath. egyház kezelt.

A dolgok ily állásában, ha most idézett törvények correctül 
végre hajtatnak, az eredmény a gyakorlatban körülbelül az lett 
volna, hogy a legfelső felügyeleti jog tényleg közel valamennyi 
alapítvány fölött érvényesült volna.

Ebből azonban — különösen, hogy e törvények kellőkép 
végre nem hajtattak, — úgy hiszem csak fölötte merész jogma
gyarázattal lehetne azt a következtetést levonni, hogy a minden 
alapítványra kiterjedő legfelső felügyeleti jogot már e törvények 
megállapítják. Szerény nézetem szerint ennek első, de félreérthe
tetlen törvényi megállapítását csak az 1 733. évi LXX. tcz. tartal
mazza ; — mig az 1548. és 1550. évi idézett törvényczikkek, a tör
vényhozó kétségtelen intentiójának és a szöveg szószerinti értel
mének megfelelőleg, úgy magyarázandók, hogy azok nem az összes, 
hanem csupán a királyi adományból keletkezett kath. egyházi 
alapítványok fölött állapítják meg a magyar király részére e 
jogot, — de oly alakban, a mely alak nem egyezik ugyan egészen 
meg a kánoni jog ide vonatkozó szabványaival, de teljesen meg
felel ezen javak jogi eredetének és azon függetlenülésre irányuló 
törekvésnek, a melyet a római szent székkel szemben királyaink 
már a királyság megalapítása, de különösen Zsigmond óta ér
vényre emelni igyekeztek.

Mielőtt most az imént idézett 1723. évi LXX. tcz.-nek tár
gyamra vonatkozó rendelkezésével foglalkoznám, meg kell emlé
keznem az ezen törvényczikk előzményekép szereplő 1714. évi 
LXXIV. tcz.-ről, a mely, ép úgy, mint az eddig idézett két tör
vény és a legtöbb más régibb törvényünk, incidentaliter jött létre.

Az incidenst itt azon per szolgáltatta, a mely a bozóki vár 
és uradalom tulajdonjoga tekintetében a N.-Szombatban levő-
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Szelepcsényi-seminarium és az ugyanott levő jezsuita-kollegium 
közt támadt.

E per az országgyűlés elé került, a hol a rendek az annak 
tárgyában tett felterjesztésökben, a fenforgó eset eldöntésére vo
natkozó concret javaslatukon kívül, azon kívánságukat fejezték 
ki, hogy minden e nemű alapítványnak jövőben való ellenőrzése 
törvény útján biztosíttassák.

«Az alapítók hivatalbeli utódainak és a megyés püspököknek 
szabadságukban álljon — mondja a felterjesztés — úgy az ország
ban, mint az azon kívül alapított semináriumokra, akár szemét 
lyesen, akár kiküldötteik által felügyelni, számadásaikat meg
vizsgálni, s vigyázni, hogy az alapítvány feltételeinek pontosan 
elég legyen téve. Ha valami hiányt vagy szabálytalanságot ven
nének észre, azt az országban saját hatalmukkal igazítanák meg, 
az országon kívül pedig az illető egyházi vagy világi hatóságnál 
eszközölnék ki e hibák kijavítását. Ö királyi felsége pedig magának , 
fentartaná, hogy ugyanezt legfőbb hatalmánál fogva a hol és a !

A király az ezen felterjesztésben foglalt javaslatot elfogadta, 
és törvénynyé szövegeztette, de a szövegben a rendek intentióját 
messze túlhaladó intézkedést involváló változtatásokat tett.

E változtatások abban állottak, hogy a szövegből a püspö
kök felügyeleti ténykedése teljesen kihagyatott és a legfelső fel
ügyeleti jog, mint fentartott királyi jog, a többi felekezetek által 
kezelt iskolai alapítványokra is kiterjesztetett. A szentesített tör
vény következőkép szól :

«Az egyházi vagy világi ifjúság számára, bárki által az orszá
gon belül vagy kívül alapított papnövelde és nevelő tanintézet 
fölött való felügyelet, és annak, vájjon az alapítványoknak elég- 
tétetik-e, számadásvétel mellett való megvizsgálását, ő szent 
királyi felsége apostoli tiszténél és legfőbb hatalmánál fogva ma
gának tartja fenn.»

E törvény megalkotása után már csak egy lépést kellett 
tenni a megkezdett irányban, hogy létre jöjjön a tárgyunk szem
pontjából alaptörvénynek mondható 1723. évi I.XX. tcz., a mely 
legfelső felügyeletet mindén, téhat úgy a magán és a kir. ado
mányból keletkezett egyházi, mind az összes világi alapítványokra 
vonatkozólag praecisirozza.

mikor neki tetszik, esetleg biztosai által, eszközöltesse.»
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Szövege a következő: * Bárminemű kegyes alapítványokra 
való felügyeletet s számadások mellett való megvizsgálását annak, 
vájjon az alapítványoknak elégtétetik, ő felsége apostoli tiszte és 
legfőbb hatalma alapján az 1714. LXXIV. tcz. erejénél fogva 
magának fentartja, és a királyi helytartóság kebeléből némelye
ket rendelend, kik a fentebbiekre különös gondot fordítsanak.»

E törvény oly világosan szól, hogy szavaihoz úgy hiszem 
fölösleges volna commentárt fűzni.

Ez is, ép úgy mint az előbbi, a rendek initiativája következ
tében jött létre, és a szentesítés stádiumában nyert ily, nem csak 
az egyházi és iskolai, hanem az egyéb világi czélra szolgáló összes 
alapítványokat is felölelő alakot.

Össze foglalva a mondottakat az 1548. XII. és 1550. XIX. 
tcz. a kir. adományból keletkezett egyházi alapítványok, az 1714. 
évi LXXIV. tcz., a többi bárminemű felekezet által kezelt egyházi 
és iskolai alapítványok, az 1723: LXX. tcz. pedig valamennyi, 
tehát úgy az összes egyházi mint valamennyi világi alapítvány 
tekintetében megállapítja — és az utóbbi legalább legfőbb vona
laiban körvonalozza is — a legfelső felügyeletet, a mely felügye
letnek a törvényes kormányszék utján való rendszeres gyakor
lása e törvények rendelkezései következtében ez időtől fogva 
szigorúan jogi szempontból, a királynak és kormányának nem
csak jogát, de tisztét is képezi.

Hogy ezt III. Károly, az utóbb idézett két törvény tulajdon- 
képeni megalkotója, is így fogta fel, mutatja az, a mit az 1723. 
LXX. tcz. végrehajtása érdekében tett.

A helytartó-tanács tudvalevőleg az ezen törvénynek meg
hozatalát követő 1724-ik év tavaszán állíttatott fel.

A király még ugyanezen év folyamán intézkedett, hogy 
a helytartó-tanács ezen törvény végrehajtásához lásson, és 
1724. évi deczember 30-án kibocsátott rendeletével kirendelte 
annak kebeléből az összes kegyes alapítványok felett való legfelső 
felügyelet gyakorlására hivatott állandó bizottságot.

Tagjaiul Draskovits Adám dulcsinói püspököt, Szörényi 
Lászlót, Atolcsits János b. t. tanácsost és ifjú Paluska György 
helytartó-tanácsi titkárt nevezte ki.

Az ezen kinevezéseket tartalmazó legfelső rendelet egyszer
smind körvonalozta is e bizottság feladatát és teendőjéül szabta,.

6
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hogy «az egyházmegyékben, és törvényhatóságokban levő összes 
alapítványokat vizsgálják meg és a hiányok pótlásáról, a hibák 
kijavításáról, a visszaélések meggátlásáról, s a hol szükséges, a 
kezelés megváltoztatásáról a helytartó-tanács teljes ülése elé ter
jesztendő javaslatot készítsenek». Az ezen javaslatok alapján 
hozott határozatokat indokolt jelentéssel legfelső jóváhagyás 
végett a felség elé kellett felterjeszteni.

A most idézett legfelső rendelet záradékában ki van emelve, 
hogy a királyi kanczellár és kamara, továbbá a hadi tanács, és 
a hadi kamara egyidejűleg utasíttatott, miszerint az ott őrzött 
alapítóleveleket, a helytartó-tanács megkeresésére, annak eset- 
ről-esetre másolatban küldjék meg, és hogy általában e tanácsot 
az alapítványok és azok kezelésének megvizsgálása körül való 
tevékenységében támogassák.

A helytartó-tanács e királyi rendelet alapján és arra hivat
kozva, 1725. évi január 9-én tartott üléséből három rendeletet 
bocsátott k i: egyet a megyés püspökökhöz, egyet a vármegyék
hez és egyet a szabad királyi városokhoz.

Lényegében mind a három rendelet megegyezett, és fel
hívást tartalmazott arra, hogy a felhívottak, az 1723. évi 
LXX. törvényczikknek végrehajtása czéljából, vizsgálják meg a 
hatóságuk alá tartozó területen levő egyházi és egyéb jótékony 
alapítványok állapotát, felhasználásuk és kezelésök módját, s az 
ezen vizsgálat alapján észlelt hiányokról és rendellenességekről 
véleményes jelentést készítsenek.

Hogy nemcsak a királyi rendelet, hanem a foganatosítás 
alkalmával a helytartó-tanács is akkép fogta fel a törvényt, a 
mint azt a szavak nyelvtani jelentésének megfelelőleg, mi értel
meztük, — hogy t. i. a legfelső felügyeleti jog — mint a király
nak polgári kormányszéke által állandóan gyakorlandó joga és 
tiszte, nem csupán az egyházi és iskolai, hanem az egyéb 
czélú alapítványokra is kiterjed: nyilvánvalóan bizonyítják a 
szab. kir. városokhoz intézett rendelet befejező sorai, a melyek
ben különösen ki van emelve, hogy a vizsgálat és jelentés tár
gyának körébe nemcsak az egyházi és az azzal kapcsolatos, 
hanem az egyéb közjótékonysági alapítványok is, például a 
szegényházak és kórházak — xenodochia et hospitalia — is 
tartoznak.
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E rendeletek csaknem mindenütt visszatetszéssel fogad
tattak.

A megyék, a városok, és a különböző felekezetű egyházak 
egyaránt féltek, hogy az összeírást majd oly intézkedések köve
tik, a melyek eddig gyakorolt rendelkezési és kezelési jogaik 
csorbítását fogják maguk után vonni.

Különösen áll ez a protestánsokra, a kiknek még élénk em
lékezetűkben voltak azon perek, a melyek a П. Eákóczy Ferencz 
által vezetett szabadságharcz leveretése után alapítványaik ellen, 
a fölkelés előtti vagy még régebbi állapotba való visszahelyezés 
czimén indíttattak és a mely perek következtében úgy iskolai 
mint egyházi czélokra szolgált alapítványaik egy része töltik 
el vétetett.

A protestánsoknak az elrendelt vizsgálat iránt való ellen
szenvét növelte még a modus procedendi is, mely szerint ugyanis 
az ő alapítványaik tárgyában tartott vizsgálat alkalmával, a vizs
gáló-bizottságban a megye küldöttein kívül a megyés püspök 
képviselője a «homo diocesanus» mint azokkal egyenjogú tag 
szintén részt vett.

Az országos levéltárban őrzött helytartó-tanácsi iratok közt, 
az ezen rendeletek kibocsátását követő évekből, a végrehajtásra 
czélzó eljárás egyes tényei ellen sok panaszt, kérelmet, felebbezést 
és az ezen beadványok alapján eszközölt tárgyalásokra vonat
kozó rendelkezést találhatunk, de az elérni szándékolt eredményt, 
jelesül egy az összes alapítványokat magában foglaló egységes 
kimutatást, a mely a legfelső felügyelet rendszeres gyakorlására 
alapul vétethett volna, ott hiába keresünk.

A helytartó-tanácsnak a hatalmas udvari befolyással ren
delkező megyés püspökökkel és különösen a közigazgatási füg
gésben alig álló megyékkel szemben való erőtlenségén, hogy ne 
mondjuk tehetetlenségen, kezdetben megtörött, utóbb pedig — 
miután az alapítványi bizottság tanulmányi bizottsággá alakult — 
talán a kormánynak egyéb ügyekkel való elfoglaltsága, de talán 
szándékos indifferentiája következtében is, elejtetett vagy legalább 
is kedvezőbb időkre halasztatott, a törvénynek oly hévvel meg- 
valósítani kezdett végrehajtása. Es így az — pedig kevés betű
ből áll — nagy részében mai napig megmaradt holt betűnek.

Az 1729. évi XXI. t.-cz. tanúbizonyságot tesz róla, hogy a
8
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törvényhozás III. Károly uralmának későbbi éveiben is legszigo
rúbban ragaszkodott az 1714. évi, de különösen az 1723. évi 
idézett törvényekben kifejezett azon felfogáshoz, hogy az összes 
alapítványok fölött való legfőbb felügyelet rendszeres gyakorlása 
a királynak és nem a főpapságnak tiszte, és hogy e tisztet a 
király nevében a kormányon kívül más valaki állandóan egyálta
lán nem, ideiglenesen pedig csak a király különleges megbízá
sából gyakorolhatja.

E törvényczikk ugyanis, egy felmerült esetből, az akkori 
zágrábi püspöknek, mint a felség különös meghatalmazottjának, 
személyhez és nem álláshoz kötött megbízást ad arra, hogy a 
hatósága területén levő összes alapítványokat az országgyűlés 
berekesztése után mint királyi biztos vizsgálat alá vegye.

Az eddig elősorolt törvényeken, továbbá a nagyszombati 
Pázmány-féle alapítvány gyarapításáról szóló 1741. évi XLIII. tör- 
vényczikken és a Szirmai, Hrabovszky és Löwenburg-féle alapít
ványokra vonatkozó 1751. évi XXL, illetőleg 1764. évi XIII. tör- 
vényczikkeken kívül, a múlt században még csak egy törvény, 
jelesül «az isten egyházairól és az alapítványokról» szóló 1790. évi 
XXIII. t.-cz. vonatkozik közvetlen az alapítványok fölött való 
legfelső felügyeleti jogra.

Ez utóbbi törvény — a melyre mai napság a világi alapítvá
nyok fölött való kormányi felügyelet gyakorlásánál igen gyakran 
mint egyedüli törvényre szoktak hivatkozni azt — tartalmazza, 
hogy «a felség az isten egyházait jogaikban meg fogja őrizni, és 
intézkedni fog arról, hogy minden nevű alapítvány az alapítók 
szándéka szerint kezeltessék». *

Megbízhatónak látszó adataim szerint az 1723 : LXX. t.-cz. 
végrehajtása érdekében tett intézkedések óta, az 1790-ben hozott 
idézett törvények meghozatalának idejéig, az alapítványok felett 
való rendszeres legfelső felügyeletnek foganatba vétele czéljából 
csakis egy ízben, 1785-ben történt rendeleti intézkedés.

Ekkor ugyanis a helytartó-tanácsnak egy újabb rendeleté-

* A vallás ügyében intézkedő és a protestánsok állami és egyházi 
jogi állását szabályozó 1790. évi XXVI. t.-ozikknek az alapítványokra 
vonatkozó, de a legfelső felügyeleti jog körét csak közvetve érintő sorai
ról utóbb lesz kellő alkalmam megemlékezni.

9



10

VI

vei ismételten megkiséreltetett az összes alapítványok össze
írása.

Ez összeírás azonban már távolról sem volt oly széles körű, 
mintáz, a mely az 1723-iki t.-cz. alapján vétetett tervbe, mert 
ezúttal az összeírásból a szorosan egyházi, valamint a helvét és 
ágostai felekezetű egyházak kezelése alatt álló mindennemű ala
pítvány teljesen kihagyatott. ,

A helytartó-tanácsnál ezen összeírás ideje óta találhatók j 
állandóan vezetett alapítványi törzskönyvek.

De hogy mily hiányosok voltak az ezen összeírás alapján 
készült törzskönyvek s hogy az azokban foglaltak mennyire 
nem nyújthattak tájékozást az országban levő alapítványok szá
máról, jellegéről és állapotáról, mutatja az, hogy a helytartó- 
tanács 1797. évi decz. 29-én 25,304. szám alatt kibocsátott ren
deletével az összeírást teljesen megujíttatta.

Ez alkalommal a törzskönyvek szabatos és czélirányos veze
tése czéljából a felhívást tartalmazó rendeletekhez az ausztriai 
alapítványokról vezetett törzskönyvek rovatainak megfelelő kér
déseket tartalmazó kérdő-ívek csatoltattak, a melyekben a kér
dés tárgyává volt téve az alapító neve, az alapítás kelte, keze
lés helye, a tőke mennyisége, a kezelésnek módja és esetleges 
biztosítása, az alapítványi ingatlan kiterjedése, elnevezése, értéke 
és jövedelmezősége, az alapítvány azon időszerinti élvezőinek 
neve, a részesülés szabályszerű feltételei, és azon körülmény, va
jon van-e alapítványi levél és hol ?

E rendelet keltétől, az alkotmánynak 1867-ban történt 
helyreállításáig lefolyt több mint nyolczvan évet tevő időközre 
vonatkozólag a helytartó-tanács irattárában nem egy oly rende
letre akadhatunk, a mely az alapítványok fölött való legfőbb 
felügyeletnek a törvény által kívánt terjedelemben való gyakor
lása érdekében bocsáttatott ki, de mind e rendeletek — vagy 
legalább azok, a melyekhez én hozzájutottam — azt a benyo
mást keltették bennem, mint ha azok kibocsátásánál már a 
helytartó-tanács sem lett volna azon hitben és szándékban, hogy 
általuk a törvénynek kellő érvényt fog szerezni; hanem — miután 
a fenforgó esetben a törvény úgy kívánta — kiadta azokat az 
alaki correctség kedvéért, azzal a gondolattal, hogy — valeant 
quantum valere possunt.

io
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Ép ezért csupán annyiban tulajdonítok az ezen időszakból 
való rendeleteknek némi jelentőséget, a mennyiben bizonyságot 
szolgáltatnak a jogfolytonosság vagyis a mellett, hogy a hely
tartó-tanács folyton-folyvást fentartotta azon eredeti törvényes 
álláspontot, miszerint őt mint alkotmányos királyi kormányszé
ket, valamennyi, így tehát az egyházi alapítványok felett való, 
felügyelet rendszeres gyakorlása is megilleti.

Ily jellegű rendelet, pl. a legutóbbi időkből az 1863. évi 
február 12-én 88,977. szám alatt kelt és valamennyi egyházi 
főhatósághoz intézett felhívás, a mely felhívásnak közvetlen előz
ményét és alapját képező körrendeletben a törvényhatóságoknak, 
az egyházi kegyes alapítványok kellő nyilvántartása czéljából 
meghagyatott, hogy ha a hagyaték tárgyalása alkalmával a tár
gyalt végrendelet valamely kegyes alapítvány rendelését is fog
lalná magában, erről hiteles kivonat által az illető lelkész azon
nal értesítsék.

E körrendeletről az egyházi főhatóságok rendeletileg érte- 
síttettek és egyúttal — az 1784. évi junius 7-én 12,996., továbbá 
az 1797. évi november 29-én 25,304. szám alatt kelt hason- 
tárgyú rendeletekre való utalással — felhívattak, hogy a törvény- 
hatóságok által ilykép bejelentendő kegyes alapítványok hiteles 
másolatát, esetről-esetre, a helytartó-tanácshoz mindenkor ter- 
jeszszék fel.

Az ily jellegű, esetileg kibocsátott, sanctióval el nem látott, 
s így a fenforgó viszonyok következtében természetszerűleg sikerre 
nem vezető rendeletektöl eltekintve, az 1797. évi idézett körren
delet volt a legutolsó intézkedés, a mit 1867-ig a helytartó-tanács 
vagy az azt pótló kormányszékek az alapítványok felett való leg
felső felügyelet rendszeres gyakorlása érdekében tettek. Hogy ez 
utolsó egyetemes jellegű intézkedésnek — kétségen kívül ugyan
azon okokból mint a korábbiaknak — kellő eredménye nem 
volt, mutatja az, hogy az 1867-iki felelős minisztérium úgy a 
jelölt törzskönyveket, mint pedig az azokon kívül vezetett «vég
rendeletek könyvét» oly állapotban találta, hogy azok alapján 
az alapítványok felett nemcsak hogy rendszeres felügyeletet 
nem lehetett gyakorolni, hanem belőlük még általános tájékozást 
is alig lehetett meríteni.

E hiányon segítendő báró Eötvös József — a ki mint val-
íi
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lás- és közoktatásügyi miniszter az egyházi és szorosan culturális 
alapítványok felett való főfelügyeleti jog gyakorlása tekintetében 
a helytartó-tanácsra ruházott törvényes jogok és kötelességek 
gyakorlására volt hivatva — még 1868. év tavaszán 21,505. sz. 
alatt rendeletileg intézkedett az alapítványok összeírása tár
gyában.*

Ez intézkedésében azonban a miniszter — habár, a minisz
térium levéltárában őrzött iratok szerint, az összeírást, a hely
tartó-tanács traditióit őrző számvevőség javaslatához képest, leg
alább az iskolai alapítványok tekintetében, eredetileg kész lett 
volna valamennyi felekezetibe kiteljeszteni — mégis a rendelet 
végleges megszerkesztésénél, nyilván politikai szempontok által 
vezérelt szerfölötti óvatosságból, szorosan az 1797. évi idézett 
rendelet korlátái közt maradt és így az egyházi, valamint a pro
testáns felekezetek által kezelt valamennyi alapítvány az össze
írásból ezúttal is kihagyatott.

E lépés után különösen, hogy időközben a gör. kel. szerbek 
és románok, majd a zsidók, utóbb pedig a reformátusok egyházi 
ügyei, és ez ügyekkel kapcsolatban, némileg alapítványaik ügyei 
is, királyi rendeletek útján szabályoztattak: minden kormány
rendeletet, a mely az 1723. és 1790-ik évi törvényeknek vala
mennyi alapítványra egyaránt kiterjedő rendelkezését igyekezett 
volna érvényre emelni, valószínűség szerint csak kevés siker, de 
kétségen kívül nagy ellenkezés és a kormányi eljárás jogosságá
nak heves megtámadása követte volna.

A dolgok ily állásában, úgy hiszem, lehetetlen nem helye
selni, hogy Trefort miniszter — a mint ezt több ízben kifejezte — 
miniszterségének egész tartama alatt folyvást azon felfogásnak 
hódolt, miszerint az alapítványok fölött való felügyeletnek a tény
legesen gyakorolt jogok körén túl való minden további állandó 
kiterjesztése s különösen e felügyeletnek rendszeressé tétele czél- 
irányosan csak az új törvény alapján eszközölhető.

* A m int a közoktatásügyi minisztérium számvevősége az alapít
ványi törzskönyvek állapota tárgyában tett 1868. évi 21,055. szám alatt 
kelt jelentésében tartózkodó hangon ugyan, de azért kellően érthetőleg 
m ondja: «sok jelentékeny alapítvány létezhetik az országban, a melyek 
a kormányszéknek az ideig fel sem jelentettek és teljes homályban, talán 
nem mindig az alapítók akaratához képest kezeltetnek.«
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Nyilván e felfogásnak tulajdonítandó az az eljárás, a melyet 
Trefort miniszter a népiskolai és középiskolai alapítványok tekin
tetében követett.

Mindkét rendbeli alapítványoknál ugyanis úgy járt el, mint 
ha azok fölött való legfelső felügyeleti jog érvényesülésére alapul 
vehető régibb törvények nem is léteztek volna.

így a népiskolai czélokra szolgáló alapítványok összeírását 
csupán a népiskolai oktatásról szóló 1868 évi XXXVIII. tcz. ren
delkezéseire támaszkodva, minden más alapítványtól elválasz
totta^ a népoktatás minden mozzanatának nyilvántartására ké
szített törzskönyvek keretében állította össze, a minek természe
tes következményekép az összeállítás eredményét képező munká
lat elég volt ugyan arra, hogy a népoktatásügyi kormányzáshoz 
szükséges tájékozást az ide vonatkozó alapítványok tekintetében 
megadja, de nem arra, hogy az ezen alapítványok felett való leg
felső felügyelet gyakorlására alapul vétethessék.

Ugyan csak a jelölt felfogást — és pedig sokkal kifejezetteb
ben — tünteti fel a középiskolákról szóló 1883. évi XXX. tcz., a 
mely törvény már egészen Trefortnak alkotása.

Itt az alapítványok már nem csak a tanügy, de a legfelső 
felügyeleti jog által igényelt kezelés és biztonság szempontjából 
íb tárgyaltatnak, — de az e tárgyban intézkedő régibb törvényekre 
való minden utalás nélkül. Legfontosabb e tekintetben a 48. §., 
a mely kimondja, hogy «a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
felügyel arra, miszerint az iskolai czélokra tett alapítványok biz
tosan legyenek elhelyezve, és rendesen rendeltetési czéljukra for- 
díttassanak».

Különösen fontosnak látszik e rendelkezésben az a szó, hogy 
«rendesen» — mert e szócska által is ki van zárva azon főleg 
protestáns körökből hangoztatni szokott, de törvényre nem ala
pítható felfogás, a mely szerint a kormánynak legfelső felügyeleti 
joga nem a felügyelet rendszeres gyakorlásában, hanem csupán 
abban állt, hogy felmerülő panaszok esetében e jog alapján vizs
gálatot tarthasson és a concret viszonyok által igényeltek szerint 
intézkedhessen.

A vallás- és közoktatásügyi miniszteren kívül alapítványok 
tekintetében való felügyelet gyakorlására tudvalevőleg még kü* 
önösen a belügyminiszter van hivatva.
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A többi minisztereket vagy legalább a legtöbbet közülök 
szintén megilleti e jog, de aránytalanul kisebb körben, vagyis ke
vesebb alapítvány tekintetében.

A belügyminiszter felügyeleti jogkörébe tartozó alapítvá
nyok legnagyobb részét azok teszik, a melyek a törvényhatóságok 
kezelése alatt állanak.

Ez alapítványok nyilvántartásáról való gondoskodás szintén 
egy új törvény, jelesül a megyék háztartásáról szóló 1883. évi 
XV. tez. 17. §-a alapján történt, a mi arra látszik mutatni, hogy 
a belügyminiszteri tárczát akkoriban viselő miniszterelnök, a leg
felső felügyeleti jognak az alapítványok tekintetében való rend
szeres gyakorlatba vételét illetőleg, szintén azt a felfogást vallotta, 
a mit az imént Trefort miniszter felfogásakép jeleztem.

A rendelet, a mely a most jelölt alapítványok nyilvántartása 
érdekében kibocsáttatott, 16031/86. számot viseli és egyebek 
közt azt tartalmazza, hogy a törvényhatóságok az általuk kezelt 
különböző alapokon kívül a szoros értelemben vett alapítványok
ról is kötelesek a kormányhoz külön jelentés kíséretében éven
ként a számadási kivonatokat felterjeszteni.

A községekről d jelölt törvény nem szólván, az idézett ren
delet sem intézkedik; a mmek következtében a tényleges állapot 
az, hogy az általuk kezelt alapítványokra vonatkozó számadáso
kat a kormány maga elé nem kívánja, és így azok eleje tényleg 
soha nem is kerülnek.

Ezzel befejeztem az alapítványok felett való legfelső fel
ügyeleti jog érvényesülésére irányuló törvényhozási és főbb kor
mányi intézkedések történetének vázolását.

Az előadottakból láthattuk, hogy a fennálló törvények — 
legalább a régiek — végrehajtva nincsenek, és hogy ennek kö
vetkeztében a fennálló állapot, szigorúan államjogi szempontból, 
nem felel meg a törvények által követelt állapotnak, — a mely 
utóbbi állításomhoz, azt hiszem, bátran hozzá fűzhetem azt is, 
hogy ez állapot tarthatlan.

Tarthatlan azért, mert minden állami ellenőrzés hiányában, 
az alapítványi vagyon gyakran elvész, vagy a mi még gyakoribb, 

\ a helyi, felekezeti, nemzetiségi és egyéb particularis tekintetek 
\ szabad érvényesülése mellett rendeltetésellenes, sőt gyakran 

államellenes czélokra fordíttatik.
u
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Ennek igaz voltát, azt hiszem, nem szükséges példákkal 
illustrálni.

A hírlapok napi újdonságában, sőt törvényszéki hírrovatai
ban is évtizedek óta számos hasonmását találhatjuk az újabban 
nagy port vert pesti lelenczház ügyének.

Ehhez járul, hogy a visszaélés a legtöbb esetben olyan, hogy 
concret alakban nem jön a nyilvánosság elé. Nincs panaszos, a ki 
azt a sajtó, a kormány vagy a bíróság elé vigye. Az alapítványt 
tevő rég meghalt, de meghaltak annak közvetlen örökösei is. Az 
alapítvány létéről nincs senki másnak tudomása, mint a ki azt 
kezeli.

Mindezek alapján az én szerény és igénytelen nézetem az, 
hogy Trefort miniszter nézete szerint kell cselekedni és új tör
vényt alkotni.

E nézetét a boldogult miniszter országgyűlési beszédeiben 
több ízben kifejezte. De frappansul kifejezve olvastam azt Boncz 
Ferencz közalapítványi ügyigazgató úrnak egy hozzám tegnap 
intézett szíves levelében, a melyben reám fölötte megtisztelő sza
vakban örömét fejezi ki a fölött, hogy felolvasásom tárgyául ez 
országos érdekű kérdést választottam.

Az ügy érdemében — a minek felolvasása úgy hiszem nem 
lehet indiscretio — azt írja a közalapítványi ügyigazgató úr: 
«Nagyon óhajtottam volna még boldogult kegyelmes urunk ide
jében az alapítványok ügyét rendezni, tettem is ez irányban a 
vallás- és belügyminisztériumokhoz előterjesztéseket, sőt egy 
alapítványi törvény vázlatát is bemutattam; sajnos azonban, 
féltékeny kicsinyeskedések miatt a rendezés elmaradt mindez 
ideig. Pedig mennyire szükséges volna a kormánynak tudni és 
ismerni azt, hogy úgy a közoktatás, mint az emberbaráti téren 
miféle segédforrásokkal rendelkezik, minő szükséges lenne a ná
lunk — hála istennek — eléggé dicséretes alapítási törekvést 
megfelelő törvényes intézkedések által gyámolítani, mennyire el
kerülhetetlenül szükségessé vált a veszendőbe menő számos ala
pítványt számon kérni, s végre, ha az anyag mind együtt lenne, 
minő szép színben tüntetné föl a számos régi alapítvány a nem
zet mindenkori culturalis törekvését! Ez volt egyik régi vágya 
életemnek; kivénültem a várakozás folyamán ennek létrehozásá
ból, mert ha hivatalos működésem idejében még megtörténik is
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az adatgyűjtés: az elöhaladott kor miatt nem lesz elég ügyes e 
kéz a tollat megfelelőleg vezetni.»

Erősen hiszem, hogy Boncz úr saját erőinek tartósságáról, 
de meg talán az ügy végleges rendezésének időtartamáról is, 
pessimistikusan ítél, és hogy megadatik neki, de megadatik az 
országnak is, hogy az ő szakavatott és illetékes tolla szövegezze 
az új törvényt, a minek — szerény nézetünk — mindenesetre az 
idézett régibb törvények alapján kell majd állani.

De kérdés, mi legyen a tartalma ?
Kiterjedjen-e valamennyi s különösen az egyházi czélokra 

szolgáló alapítványokra is, avagy pedig politikai és czélszerüségi 
okokból talán csak a világi alapítványokra szorítkozzék?

És ha csupán az utóbbiakra szorítkoznék, csak a legfőbb 
felügyeleti jog logikai követelményeit képező elvi jellegű szabá
lyokat foglalja-e magában, avagy pedig, mint az alapítványokra 
vonatkozó szabályok codexe, mindazon intézkedéseket is felölelje, 
a melyek ezen alapítványok létesülése, rendezése, kezelése és 
biztonsága érdekében a köz- és magánjog körében megállapí- 
tandók ?

Hogy az első kérdésre, jelesül arra, vájjon e törvény keretébe 
minden alapítvány, tekintet nélkül annak jellegére, bevonassék-e, 
indokokkal támogathassam kifejtendő igénytelen nézetemet, czél- 
irányosnak gondolom, ha a hazánkban levő különböző nemű 
alapítványokkal, főcsoportok szerint, külön-külön foglalkozom.

A kezelő alanyt tekintve — a mi, mint a kezelés szempont
jából legjelentősebb mozzanat, a csoportok osztályozásánál leg
alkalmasabb alapul szolgálhat — az összes alapítványokat három 
főcsoportba sorozhatjuk:

a)  Közalapítványok, jelesül azon alapítványok, a melyeket a 
kormány, avagy pedig annak közvetlen ellenőrzése mellett, egyes 
e czélra alkotott polgári vagy egyházi testületek (pl. az erdélyi 
róm. kath. státus) kezelnek.

b)  Egyházak által kezelt alapítványok.
c) Törvényhatóságok, községek, egyéb közjogi személyek, 

egyesületek vagy egyesek által kezelt alapítványok.
A legfőbb felügyeleti jog a gyakorlatban legteljesebben a köz- 

alapítványoknál van megvalósítva, a mi a dolog természetéből 
folyik, mert hisz itt a felség, illetőleg kormánya nem csak a fel-
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ügyeletet, hanem a legtöbb ily alapítványnál a tulajdonképi ke
zelést is viszi.

E jog szilárdabb megállapítása czéljából tehát itt nincs tenni 
való ; de igenis úgy tartjuk, van a gyakorlás módjának szabályo
zása tekintetében.

E szabályozás legfőbb tételeinek megállapítását nehány nagy 
idők óta fennálló nagyfontosságú nyílt kérdés megoldásának kell 
megelőznie.

Ily nyílt kérdés pl. a vallás- és különösen a tanulmányi 
alapnál az, hogy kit illet az azokra vonatkozó tulajdonjog, a kath. 
egyházat-e vagy pedig az államot ? Ily kérdés továbbá a kormány 
által kezelt valamennyi közalapítványt illetőleg, hogy a vagyon — 
tekintettel az 1848. évi III. tcz. 4. és 6. § §-nak rendelkezésére * — 
a melyek a miniszteri parlamentaris felelősséget a kormány által 
kezelt valamennyi ügyre megállapítják, és tekintettel arra, hogy 
ezen alapítványok 1848 előtt a törvény egyenes rendelésére foly
ton folyvást a helytartótanács által kezeltettek: nem kellene-e 
ezen közalapítványok kezelése módozatában a törvényhozásnak 
bizonyos részvétet biztosítani?

Mindezen és az ezekkel kapcsolatos kérdéseket, tekintve ep 
a legfőbb közalapítványoknál érdekelt körök óriási társadalmi 
hatalmát és a megoldásnak ebből eredő nagy nehézségeit a leg
felső felügyeleti jog gyakorlásának szabályozására szükségesnek 
mutatkozó törvényi intézkedések köréből — nehogy a könnyen 
megállapítható és sokkal sürgősebb egyéb intézkedések megalko
tását késleltessük — egészen kihagyandóknak tartjuk. És ha már 
itt a főkérdéseket kihagyjuk, akkor, hogy az összetartozók annak 
idejében együtt rendeztessenek: azt hiszem, czélszerü volna a 
közalapítványokat illetőleg a törvényi intézkedések körébe egy
általán semmit sem venni fel; így tehát azon intézkedéseket sem,

* «A minisztérium minden tagja mindennemű hivatalos eljárásáért 
felelős.» (4-, §.) «Mindazon tárgyakban, a melyek eddig a m. kir. udvari 
kanczelláriának, a kir. helytartótanácsnak s a kir. kincstárnak, ideértve 
a bányászatot is, köréhez tartoztak, vagy azokhoz tartozni kellett volna, s 
általában minden polgári, egyházi, kincstári, katonai és általában m in
den honvédelmi tárgyakban ő felsége a végrehajtó hatalmát ezentúl ki
zárólag csak a magyar minisztérium útján fogja gyakorolni.» (6. §.)
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a melyek a jelölt nyilt kérdések előzetes megoldását nem téte
lezik fel.

Ezt annál könnyebben meg lehetne tenni, mert a közalapít
ványoknak törvényi rendezése tekintetében nincs veszély a kés
lekedésben.

A kormánynak az ezen alapítványok kezelésére gyakorolt 
közvetlen befolyása, úgyszintén az e tárgyban kibocsátott felség
határozatok ugyanis az egyéb alapítványoknál sürgősen szüksé
ges biztonsági intézkedéseket itt az alkotmány helyreállítása óta 
uralkodó s mindinkább nagyobb megnyugvást keltő viszonyok 
közt bátran elodázhatókká, sőt jórészt feleslegessé teszik.

S most áttérek az egyes egyházak által kezelt alapítványokra. 
Ezek között mindenekelőtt a kath. egyház által kezelt alapítvá
nyokról fogunk szólani.

Hazánkban ezen egyház a legelterjedettebb és leggazdagabb. 
És ezen okokon kívül még különös figyelmet és tárgyalást igényel 
a híveket minden ügykezelésből kizáró különleges hierarchicus 
szervezete, és azon sem az állam, sem pedig a többi felekezetek
kel szemben véglegesen rendezettnek nem mondható állása 
miatt, a melyet közel egy ezred éven át tartott uralkodó helyzete 
következményekép a gyakorlati viszonyok tanúsága szerint el
foglal.

A kath. egyház által kezelt alapítványok tekintetében a 
fennálló állapot ma napság az, hogy sem a káptalanok, sem 
pedig a plébánosok által kezelt, kétségen kívül óriási értéket 
képviselő alapítványok számáról, mennyiségéről és kezelésűk 
módjáról nincs sem a kormánynak, sem pedig a nyüvánosságnak 
tudomása.

Annak illustrálására, hogy ez állapot, a más államokban 
uralkodó állapotokhoz viszonyítva is, mennyire abnormis, alka
lomszerűnek tartom itt vázolni azt, hogy az egyházi alapítvá
nyokra vonatkozó állami ellenőrzés miképen van megvalósítva a 
szomszédos Ausztriában, a hol pedig a katholikus egyház és az 
állam közti jogviszony, más nyugati államokhoz hasonlítva, 
egészben véve még kevéssé mutat a mienktől eltérő alakulatot.

Ausztriában Mária Terézia, II. József, II. Lipót, I. Ferencz 
császárok minden egyes koronaországra rendeletileg külön meg
állapították, hogy minden a katholikus egyház kezelése alá bo-
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4jsátott alapítvány, a kánoni törvényekben megkívánt egyház
hatósági jóváhagyáson kívül, országfejedelmi jóváhagyással lá
tandó el és hogy csakis ez utóbbi jóváhagyás adja meg az ala
pítványnak az érvényességet.

Ugyancsak a fent jelelt módon részletesen megállapították 
a kath. egyház kezelése alá bocsátott alapítványok létesítésének 
és az ő országfejedelmi jóváhagyásuk alá való bocsátásának 
módját is.

A kötelezően előírt, ma is érvényben álló és lényeges ré
szeiben valamennyi koronaországra vonatkozólag megegyező el
járás főbb vonalaiban a következő:

Az alapítvány kétoldalú szerződésnek tekintetik, a melyl 
egyrészt az alapítványt tevő, másrészt az egyház között jő létre.1

A ki alapítványt akar tenni, kötelező iratot állít ki. A plé
bános az ezen kötelező iratban foglalt ajánlatot — ha azt a fenn
álló egyházi törvényekkel és szokásokkal megegyezőnek, és a fel
tételként megkívánt esetleges terhekhez viszonyítva, az egyházra 
előnyösnek tartja — elfogadja, és ezen elfogadás tényét rendsze
rint Írásba foglalja; azután pedig az egyházi helyi képviselet 
többi tagjainak hozzájárulásával — az erre vonatkozó legfelső 
rendeletekben részletesen megállapított alakban — alapítólevél
tervezetet készít és az alapítványt tevőnek eredeti kötelező iratá
val, esetleg saját írásba foglalt elfogadási nyilatkozatával, továbbá 
az alapítványi összeg biztosítását tanúsító okiratokkal felszerelve 
a szolgabirói hivatalhoz (Kreisamt) terjeszti.

A szolgabiró a beadványt és csatolmányait gondosan átvizs
gálja, és ha az alapítólevél tervezetében alaki hiba avagy pedig 
a jelölt csatolmányokban bárminemű hiányt észlel, az iratokat 
pótlás végett visszaadja. Ha pedig azokat minden tekintetben 
rendben találja, véleményének kíséretében az egyházi főhatóság
hoz terjeszti.

Az egyházi főhatóság az ügyet saját szempontjából vizsgálat 
alá veszi, ha észrevétele nincsen, azt jiS8itßi^ää.va  ̂ látja el s a

átvizsgálás

Egyes kóíönáórszágokban találunk legfelső rendeleteket, a 
melyek az egyházi főhatóságokat egyenesen eltiltják attól, hogy 
az alapító levélhez való hozzájárulásokat «jóváhagyási» záradék-
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kai fejezzék ki, és arra utasítják a püspököket, hogy mint az első 
fokban eljárt plébános főhatóságai csupán az ezáltal eszközölt 
elfogadási tényt erősítsék meg «elfogadom» vagy «megerősítem» 
kifejezéssel, — mert az alapítványi szerződésnek államjogi érvényt 
adó «jóváhagyom» kifejezés használása kizárólag az országfeje
delmet illeti. Természetes, hogy ezen és az ehhez hasonló rende
letek, mint az alakiságot túlságosan előtérbe toló bürokratikus ész
járásnak szüleményei, csakhamar mindenütt feledésbe mentek.

Az elfogadott, és jóváhagyott alapító-levél tervezet alapján a 
plébános és az egyház helyi képviseletének többi tagjai legalább 
is három példányban kiállítják az eredeti alapító-levélként szol
gálni hivatott okiratot.

E három példány, ugyanazon utón mint a tervezet, az egy
házi főhatósághoz, majd a polgári kormányszékhez terjesztetik.

Az egyházi főhatóság azokat elfogadási záradékkal látja 
el, a kormányhatóság pedig országfejedelmi jóváhagyás alá 
terjeszti.

A legfelső aláírás után a kormányszék a három példány 
közöl egyet saját irattára számára visszatart, kettőt pedig az 
egyházi főhatósághoz juttat. Ez az egyikét az alapítványi fő
könyvbe való bevezetés után magánál tartja, a másikat pedig 
megőrzés és a helyi alapítványi táblákba való bevezetés végett 
a felterjesztést eszközlő plébánoshoz küldi.

Ugyanily prsedominalis szerepe van Ausztriában a polgári 
kormányszéknek a katholikus egyház által kezelt alapítványok 
nyilvántartása és rendeltetésszerű felhasználásuk, valamint meg
felelő kezelésük ellenőrzése tekintetében.

A mi a nyilvántartást illeti, ennek megalkotása czéljából 
mindenek előtt szükség volt, hogy tudomás szereztessék azon 
egyházi kezelés alatt álló alapítványokról, a melyek a fennvázolt 
eljárást életbe léptető rendelet előtt keletkeztek, és így a polgári 
főhatóságnál esetleg még bejelentve nem voltak.

E végből elrendeltetett, hogy az alapítványokat kezelő egy
házi személyek, épen úgy mint a polgáriak, azon alapítványok
ról, a melyekről alapítólevelek netalán nem léteznének, alapító- 
leveleket készítsenek és ezeket a 1 tező, de még be nem jelentett 
egyéb alapító-levelek hiteles másolataival együtt a kormányszék
hez terjeszszék fel. Egyidejűleg pedig a kormányszékeknél idő—
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rendi valamint betüsoros jegyzékkel ellátott alapítványi főkönyv
vek nyittattak.

Hogy mily szigorral mehetett végbe az ezen rendeletek alap
ján szerkesztett összeírás, tanúsítja az ezen rendeletekhez fűzött 
azon sanctio, a mely szerint azon egyházi személy, a ki valamely 
alapítványt eltagad, külön pénzbüntetésen fölül az elhallgatott 
alapítvány élvezetét is elveszti.

A nyilvántartás nagyobb tökélye czéljából, a most jelelt 
intézkedésekkel kapcsolatban ugyancsak legfelső elhatározás 
útján, az is elrendeltetett, hogy úgy az egyházi helyi közegek, 
mint a felső egyházi hatóságok kötelesek a kezelésűk, illetőleg 
közvetlen felügyelésök alatt álló alapítványokról, a kormányszék 
által vezetett főkönyveknek megfelelő és az alapító-levelek teljes 
tartalmát magukban foglaló nyilvántartási könyveket vezetni.
A szolgabirónak mint a legfelső felügyelet gyakorlására hivatott 
polgári kormányszék helyi közegének pedig kötelességévé téte
tett, hogy e rendeletek pontos végrehajtása tekintetében az ellen
őrzést hivatalból gyakorolja.

Ez ellenőrzésen kívül a szolgabirónak az egyházi alapítvá
nyok körül való tiszte, azok rendeltetésszerű felhasználásának, 
valamint az alapítványi vagyon helyes kezelésének ellenőrzésére 
is kiterjed. E czélból köteles évenkint legalább egyszer a helyszínén ( 
meggyőződést szerezni arról, vájjon az ezen alapítványokra vonat
kozó évi számadás rendben van-e? és bármikor jogában áll, elő- 
leges értesítés nélkül megvizsgálni az ezen alapítványi vagyont is 
magában foglaló egyházi pénztárt.

Az alapítványt kezelő egyházi személy viszont ez utóbbi 
intézkedéseknek megfelelőleg köteles, az ellenőrzés megkönnyí
tése czéljából, a vagyon kezelését és a jövedelem rendeltetésszerű 
felhasználását feltüntető előírt számú és beosztású könyveket és 
naplókat vezetni, továbbá az alapítványi vagyon évi gyarapodá
sát az előszabott alakban az esztendő három első hónapjában 
a szolgabirói hivatal útján a főhatóságnak bejelenteni.

Külön részletes legfelső rendeletek intézkednek az ingatla
nokból úgyszintén a készpénzből álló alapítványi vagyon keze
lésére vonatkozólag.

A készpénz elhelyezésének szabályszerű módja a kormány 
által kijelölt értékpapírok vásárlása,
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Ha azonban az alapítványt kezelő egyház azt, e szabálytól 
eltérőleg, magánosoknak kölcsön adni akarná, a kormány előleges 
jóváhagyását kell kikérni. E végből a kormányszékhez az alapító- 
levelekre előírt fentvázolt módon, mindenek előtt a kölcsönszer
ződés tervezetét kell bemutatni.

A kölcsön tervét a kormány csak az esetben hagyja jóvá, ha 
a) a betáblázás tárgyát képező ingatlan szabályszerű biztosítékot 
nyújt, b) ha a szerződési tervezet szabályszerű alakban van 
kiállítva és c) ha kölcsönvevőkül nem maguk az egyházi alapít
ványi vagyon kezelői szerepelnek.........
' Az előadottakkal korántsem volt szándékom az ausztriai 
egyházi alapítványok ellenőrzésére vonatkozó szabályok meghono
sításának propagandát csinálni.

Vezérlő elvem mind annál, a mire vonatkozólag e dolgozat 
során igénytelen nézetemet, a teendőket illetőleg, előadni bátor
kodom, az, hogy a mennyiben a szükség nyomasztóan nem paran
csolja — quieta, non movere.

Ép ezért nemcsak az áll tőlem távol, hogy a magyarországi 
kath. egyház által kezelt alapítványokat polgári ügyként akar
jam tekinteni, és az Ausztriában divó eljárás mintájára, az első 
fokú polgári hatóságok tárgyalási körébe vonni, hanem e téren 
minden egyéb oly reformot is perhorrescálandónak tartok, a mi a 
közszempont által irányított czél érdekében múlhatatlanul szük
ségesnek nem mutatkozik.

Hogy e szempont és czél, a kath. egyház által kezelt alajnt- 
ványokkal szemben, nálunk az én szerény és igénytelen nézetem 
szerint mit kíván, azt alább lesz alkalmam jelezni.

E helyütt csupán annak constatálására szorítkozom, hogy 
annak, a kinek a kath. plébánosok és káptalanok által kezelt 
alapítványok sorsára mélyebb pillantást van alkalma vetni, 
megdöbbenéssel kell látnia, hogy kellőleg szabályozott és gyako
rolt nyilvántartás és ellenőrzés hiányában, mint vesztette el az 
idők folyamán nem egy alapítványi vagyon alapítványi jellegét, 
és hogy mennyi ily vagyon pusztult el a múltban, de pusztul el 
még ma napság is kezök alatt !

A hiba ezért kétségtelenül nem a kath. papságot terheli, a 
mely mint társadalmi osztály bizonyára ma is ép úgy vagy talán 
még fokozottabb mérvben méltó azon általános és kiváló tiszteletre
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és bizalomra, a melyben ez országban évszázadokon át része
sült ; — hanem igenis terheli a rendszert, a mely ő náluk, a hol 
a legtöbb alapítvány van és volt mindenkor letéve, a visszaélések
nek legtágabb tért enged.

A mi a protestáns alapítványokat illeti, bizonyos az, hogy a 
protestáns, de különösen a helvét hitvallású egyház az, a mely
nek körében nálunk az alapítványok kezelése a legkevesebb 
kívánni valót hagy hátra.

Oka ennek egyrészt abban van, hogy itt a kezelés hogy 
úgy mondjuk nyilvánosan a hivő és adakozó közönség közvetlen 
ellenőrzése alatt és részvétele mellett történik, másrészt pedig — 
és ez a nemzetiségi alapon szervezkedett felekezetekkel szemben 
bír jelentőséggel — abban, hogy a protestáns egyházak, vagy leg
alább a helvét egyház ép a legmagyarabb vidékeken van elter
jedve, és így ez alapítványok kezelőire és ügyelőire nézve még 
kisértés is alig foroghat fönn arra, hogy az alapítványi vagyon 
a nemzet érdekeivel meg nem egyező czélokra fordíttassék.

Hogy mindazonáltal a protestáns egyházak körében sem 
oly correct az alapítványi vagyon kezelése, mint a hogy azt az 
állami legfelső felügyeleti jog kellő érvényesülése mellett várni 
lehetne, arra nézve az ág. egyházat illetőleg azt hiszem elég, 
ha a f. évi október havában Budapesten tartott egyházi közgyű
lés e tárgy körül forgott heves tárgyalásaira emlékeztetem szives 

( hallgatóimat.
És hogy az ev. reformatus egyházat illetőleg is egy szintén 

nyilvánosan tárgyalt esetre hivatkozzam, utalok a képviselőház 
1874. évi márcziusj!4-iki ülésén tárgyalt azon interpellation, 
a mely szerint Teleky Sámuel alkanczellár még a múlt század 
végén Maros-Vásárhelyt egy általa e czélra emelt terjedelmes 
épületben 40,000 kötetből álló nagybecsű könyvtárt alapított, és 
e közkönyvtár fokozatos gyarapítására újabb szakmunkák vásár
lására és a könyvtár helyiségeinek e szaporodás által szükségessé 
válandó kiegészítésére Maros-Vásárhelyt levő 6 házát és 53 hold 
kiterjedésű birtokát hagyta oly kikötéssel, hogy a mi ezek jöve
delméből a könyvtárnok fizetésén és a házak javításán felül 
marad, évenkint új könyvek vásárlására fordíttassék.

A nevezett alapító e végrendeleti rendelkezéseknek fogana
tosítására a család idősebb fiát mint hitbizományost az erdélyi

23



24

evangélikus reformatus consistorium felügyelete alatt azzal kö
telezte, hogy végakarata megszegése esetén őt és összes utódait 
milliókat érő szerzeményéből kitagadja.

Az interpellatio idejében e sanctióval ellátott intézkedések 
eredménye az interpelláló szerint, az volt, hogy az utódok az 
alapítványt tevőnek halála óta lefolyt több mint 50 év alatt aj 
könyvtár gyarapítására mit sem fordítottak, sőt az egyik utód 
közvetlenül az interpellatio előtt kieszközölte, hogy a jelölt in-: 
gatlanok a telekkönyvben minden korlátozás nélkül tulajdonjogi
lag nevére kebleztettek.

De ha ilyen vagy ehez hasonló, mindenesetre csak a ritka 
kivételek közé tartozó esetek egyáltalán nem fordulnának is elő, 
mégis már csak azért is, hogy minden eshetőséggel szemben 
megnyugtató, szilárd és minden felekezetű egyházra egyaránt 
érvényesülő biztosíték állíttassék fel, szükségesnek tartom, hogy 
a legfőbb felügyeleti jog az összes protestáns alapítványok tekin
tetében is gyakorlatba vétessék.

Minden alapítványra szánt vagyon örök időkön át egy 
állandó czélra lévén lekötve, e lekötés által kivonatik a javak for
galmából. Már pedig ha tekintetbe veszszük, hogy minden vagyon 
rendeltetésénél fogva az emberi jóllét előmozdításán való közre
működésre van hivatva — ez örök időkre való lekötést, úgy hi
szem, csak akkor lehet megengedni, ha a forgalomból kivett 
vagyon lekötött állapotában igaz közczélra fog szolgálni.

Ennek megítélése és ellenőrzése azonban — bármily biza
lommal és tisztelettel legyünk is a magyar protestáns vagy bár
mely más magyarországi felekezeti egyház iránt — mint a leg
főbb közérdeket képviselő államhatalom illetékességi körébe tar
tozó cselekmény — kizárólag és teljhatalmulag reájuk, úgy 
hiszem, nem bizható.

Az ágostai és evangélikus egyház által kezelt alapítványok 
tekintetében nem akarok — úgy mint a katholikusoknál tettem— 
a külföld példájára hivatkozni.

Érzem, hogy jogosan volna tehető az az ellenvetés, misze
rint a protestáns egyház történeti alapokon fejlődött nemzeti 
egyházat képez, a melynek szervezeti alakulására a külföld be
folyást alig gyakorolt, és így azt külföldi egyházakkal jogosan 
párhuzamba hozni nem lehet.
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Csakhogy nincs is szükségem arra, hogy a külföld példájára 
hivatkozzam, mert jelölt álláspontunkat legerősebben ép a ma
gyar törvények támogatják.

A protestánsok mai autonómiáját megállapító 1790. évi 
26. tcz. az alapítványokról szóló szakaszában ugyanis az állami 
legfelső Jelügy eletet nemcsak hogy nem zárja ki, hanem azt 
különösen hangsúlyozza és a protestánsoknak e tekintetben való 
jogkörét az ezen legfelső felügyelet ellenőrzése alatt történő keze
lésben és igazgatásban — (administratio et directio) — álla
pítja meg.

E rendelkezéssel meg nem egyezőleg a tényleges állapot ma 
a protestáns egyházak által kezelt alapítványoknál is az, a mi a 
katholikusoknál, t. i. hogy az egyházak nemcsak az alapítványi 
vagyon kezelését és az ezen vagyon által fentartott intézmények 
igazgatását végzik, hanem — bátran mondhatjuk — mindazt, a 
mi az alapítványok felett való legfőbb felügyeleti jog körébe tar
toznék, — úgy hogy a kormánynak számos létező protestáns 
alapítványról még tudomása sincsen.

Ugyanez áll az unitárius és zsidó alapítványokról, a melyek
nek száma, különösen ez utóbbiaké, szerfölött csekély.

Az állami szempont leginkább a görög-keleti szerb és görög
keleti román alapítványoknál teszi sürgőssé az alapítványok felett 
való legfelső felügyeleti jog szigorú gyakorlását.

Nem mondok újat, hogy ezen alapítványokkal igen sokszor 
nemzetiségi törekvések istápoltatnak.

A görög-keleti szerbek és a görög-keleti románok egyházi 
ügyeinek szabályozása tárgyában 1868. évi augusztus 10-én és 
1869. évi május 29-én kiadott királyi rendeletekkel, az ezen 
alapítványokra vonatkozó legfelső felügyelet gyakorlása czéljából 
többrendbeli igen üdvös intézkedések léptettek életbe.

De ez intézkedések igénytelen nézetem szerint már az állam
érdek szempontjából is egyáltalán nem mondhatók kielégítőknek.

Nincs bennök gondoskodás a kormány utján történő nyil
vántartásról és egyáltalán nem nyújtanak a kormánynak módot 
arra, hogy felügyeleti jogkörét preventive gyakorolhassa.

Szükségesnek látszik tehát, hogy ezen intézkedéseknek tör
vény útján való bővítéséről és megfelelő szigorításáról is gondos
kodás történjék.
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A görög-keletiek ügyében intézkedő 1868. évi IX. tcz. 3, §. 
azt mondja, hogy «fentartatván ő felségének alkotmányszerííen 
gyakorlandó legfelső felügyeleti joga, aje^nevezett két metropo- 
liának hívei jogosítva vannak egyházi, iskolai és ezekre vonat
kozó “alapítványi ügyeiket az ország törvényeinek korlátái közt 
külön-külön és az illető metropoliták által ő felségének teendő 
előleges bejelentés mellett, időszakonként egybehívandó congres- 
susaiban önállóan intézni és rendezni».

Azt mondja tehát e törvény, hogy az «ország törvényeinek 
korlátái közt».

De hol vannak az országnak törvényei, a melyek ezen és 
egyáltalában az alapítványokra vonatkozólag concret intézkedé
sekkel korlátokat szabnak ?

Ily tartalmú törvényeink az 1723. évi LXX. tcz. óta, úgy- 
úgyszólva csak az iskolai ügyekre vanatkozólag vannak, — az 
alapítványi ügyekre nincsenek. Pedig ez utóbbi ügyeknek alkot
mányjogi elbánás tekintetében, több százados gyakorlat értel
mében, az iskolai ügyekkel egy szempont alá kellene esniök.

Jól tudom, hogy egy ily törvény tervezésével szemben úgy 
a szerbek mint a románok közöl sokan azon álláspontra akarná
nak helyezkedni, hogy az ő alapítvány-ügyeikre korlátoló tör
vény jogosan már csak azért sem alkotható, mert az egyházi, 
iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyeik kezelése tárgyában 
készült és ő felsége által jóváhagyott szabályzatban biztosított 
jogkörüket törvény által korlátolni nem lehet.

Csakhogy e merőben absolutistikus felfogást, a mely a 
királyi rendeletet feléje helyezi a törvénynek s a mi ép ezért 
közel egyértelmű az alkotmányos alap megtagadásával — sze
rény nézetem szerint — figyelembe venni nem szabad.

Helytelenségét nem is kísérlem meg érvekkel bizonyítani, 
hanem beérem annak constatálásával, hogy a törvény azt mondja, 
hogy a legfelső felügyeleti jog «alkotmányszerűleg» gyakorlandó. 
Alkotmányszerüleg, a mi, úgy hiszem, csak annyit jelenthet, hogy 
a minisztérium útján, az országgyűlés ellenőrzése mellett, és a 
mennyiben törvény van, törvény szerint.

Az előadottak után úgy gondolom nem szükséges fejteget
nem, hogy az én igénytelen nézetem az, miszerint, ha az alapítvá
nyokra vonatkozó legfelső felügyelet gyakorlásának szabályozása
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tárgyában törvény készül: annak keretéből az egyház által kezelt 
alapítványokat szabad.

A l $ r ”fegFot)b patronus, a souverainitás lényeges alkotó 
elemét képező legfelső felügyeleti jog, az idézett fenálló orsz. 
törvények, az alapítványok jogbölcseleti jogosultsága, az állam 
és egyház közötti viszony mai általán elfogadott theoriája, végre 
a felekezeti tekintetek által vezérelt kezelésből eredő rendelle
nességek, úgy hiszem egyaránt indokolják szerény véleményem 
jogosultságát.

De kérdés, vájjon azonosak legyenek-e az ezen alapítvá
nyokra vonatkozó törvényi szabályok azokkal, a melyeket a 
világi kezelés alatt álló alapítványokra szándékozunk meg
állapítani ?

Igénytelen nézetem az, hogy nem.
A fennálló több százados és részben királyi rendeletek által 

is szentesített gyakorlat jogilag is indokolttá teszi, hogy az egy
házi kezelés alatt álló alapítványok közöl azok tekintetében, a 
melyek szorosan és kizárólag egyházi czélokra szolgálnak, e tör
vényi szabályok enyhébbek vagyis olyanok legyenek, hogy azok | 
mellett a kezelő egyház joga tágabh körű és függetlenebb legyen, 
mint az egyéb alapítványokat kezelő jogalanyoké.

Ez enyhítés talán akkép volna: legczélszerűbben megvaló
sítható, ha ezen alapítványi vagyonra a törvénynek a kezelés 
módozatait megállapító szabályai nem terjesztetnének ki, és ha 
ezek tekintetében beérnők azzal, hogy a törvényi szabályok — a 
fennálló jelölt királyi rendeletek különös szabványainak épségben 
tartása mellett — a régibb alapítványok összeírásáról, az újabbak 
bejelentéséről, valamennyinek kormányi jóváhagyásáról, az egyhá
zak által megállapítandó kezelési eljárás betartásának ellenőrzé
séről, és végül ez alapítványok állandó nyilvántartásáról gon- 
kodjanak.

A mint méltóztattak hallani az imént, különbséget tettem 
egyházi czélra szolgáló és az egyházak által kezelt, de más cze- 
lokra s így különösen iskolai czélokra szolgáló alapítványok 
közt, — és csakis az előbbiekre voltam bátor azon igénytelen 
nézetemet nyilvánítani, hogy a reájuk vonatkozó törvényi intéz
kedéseknek az általános intézkedéseknél enyhébbeknek kellene 
lennie.

7l
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E különböztetésnek azon természetszerű okon kívül, hogy 
az egyházak a szorosan egyházi czélokra szolgáló alapítványok
nál a kezelés és igazgatás függetlenségéből legkevésbbé lesznek 
hajlandók engedni, — még az az oka is van, hogy az 1848-iki 
törvények — de meg az azóta hozott, különösen a népiskolai 
oktatást szabályozó újabb törvények — által az oktatás ügye nyil
vánvalóig a köztörvényhozás hatáskörébe tartozónak ismertetett 
«1; a miből folyólag az iskolai czélokra szolgáló, egyházi kezelés 
alatt álló alapítványok tekintetében (amelyek csakis az iskola útján 
állnak az egyházzal kapcsolatban) úgyszólva már szintén nyilván
valóvá van téve, hogy a törvényhozás gondoskodása alá tartoznak.

De máskép áll az ügy a szorosan egyházi czélra szolgáló ala
pítványokkal. Itt ha a hangulat olyan, hogy az egyházak a fenn
álló gyakorlat minden megváltoztatásában jogsérelmet akarnak 
látni, a jogvédés hevében még az is nehéz vita tárgyává lehet, 
vájjon ezen alapítványok fölött való legfelső felügyeleti jognak 
szabályozása tartozik-e egyáltalán a köztörvényhozás hatáskörébe 
vagy sem ?

Ezen vita pedig körülbelül egy kis kulturkampfot szülne; a 
mi kicsinyben azonos jellegű lenne azon hazánkra épen nem 
kívánatos nagy küzdelemmel, a melyet Poroszországban a közel 
múltban a souverainitást feltétlenül érvényre emelni igyekvő állam, 
a kánonokhoz és traditióihoz szívósan ragaszkodó róm. kath. 
egyházzal szemben mind két fél óriási kárára oly ádázul vívott.

És most elértem azon ponthoz, hogy concrete kifejtsem, mily 
intézkedések volnának szerény nézetem szerint a létesítendő tör
vénybe felveendők.

Megvallom, e helyhez érve töprengtem, vájjon nem volna-e 
okosabb, ha e nézeteket ki nem fejtve, e dolgozatot itt befejez
ném? vájjon nem kell-e visszatetszéstől tartanom, ha e fölötte 
nagy tapintatot és körültekintést igénylő kérdésben a megoldás 
részletei tekintetében, bár a legszerényebb hangon is, egyáltalán 
véleményt nyilnánítok ?

Töprengésem eredménye az volt, hogy a dolgozat kerekded- 
sége érdekében, igenis előadom e nézeteket. Nem várom azt, hogy 
az előadandó alakban a létesítendő törvénybe közülök csak egy 
is átmenjen. De azt hiszem, annyit mindenesetre remélhetek, 
hogy lesz bennök egy-két oly mozzanat, a mi a törvény megalko
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tójának egy jó eszmére impulsust adhat. És ez, úgy hiszem, elég 
jogczím arra, hogy ne tegyem le a tollat.

Előre kell bocsátanom, hogy nem tartanám czélirányosnak, 
ha e törvény az alapítványokra vonatkozó törvényi szabályok 
codexévé lenne. Helyesebbnek gondolom, ha abba csupán a leg
felső felügyeleti joggal szoros;i bb kii^csőlatban álló és igazán 
alapvető mtezEedesÉleset vétetnének fel.

Azon részletes biztosítékok és kedvezmények ugyan is, a 
melyek az alapítványok létesítése, kezelése és biztonsága érdeké
ben az anyagi és alaki magánjog által nyújtandók, úgy szólva kivé
tel nélkül az örökjogvagy a polgári perrendtartás körébe tartoznak, 
a mely jogrészek codificatiónkban egységes egészeket alkotnak.

Az e téren czélirányosnak mutatkozó módosításokat tehát 
az illető magánjogi codexek revisiója vagy azokra vonatkozó 
novellák alkalmával lesz kellő hely és alkalom érvényesíteni.

A létesítendő törvény első szakaszának, szerény nézetem 
szerint, annak kimondását kellene t  aí'Tat máz hi, hogy a legfelső 
felügyeleti jog mindenfajtái- egyházi, akár világi kezelés alatt 
álló alapítványra kiterjed.

E  tetei, a mely a többször ismételt alaptörvények ismétléséi 
képezi és a mely a további részletes intézkedések alapjául szol
gál, bővebb indokolásra — úgy hiszem — nem szorul.

Úgy szintén azt hiszem, nem szorul indokolásra az sem, ha 
a következő szakaszként azt tartom kimondandónak, hogy minden 
alapítványról alapítólevél készítendő, sakormányhatóságnakjóvá- 
hagyás végett felterjesztendő. Elvileg e tétel eddig is fennállott.

E szakaszt azután azon szakasz követhetné, a mely szerint 
a kormány csak az oly alapítványtól tagadhatja meg a jóvá
hagyást, a melynek czélja a közjóval, az erkölcsiséggel vagy a 
fennálló törvényekkel ellenkezik.

E rendelkezés közjogi biztosítékot volna hivatva nyújtani 
arra, hogy a kormány az előtte nem tetszetős alapítványok kelet
kezését korlátlan önkénynyel meg ne gátolhassa.

Angliában — a hol a/, alapítványi ügy minden vonatkozá
sában a bíróságok hatáskörébe tartozik — a még érvényben levő- 

*régi törvényét'által taxalívB^ii megállapítva, hogy az alapítvá
nyok általában mily czélra szolgálhatnak s az ezen megállapítás
ban fel nem sorolt czélokra tett alapítványok érvénytelenek.
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A culturalis élet változó viszonyai mellett ily felsorolások — 
a mint azt Angliában is érzik — szükségszerüleg absurd ered
ményre vezetnek.

De különben is azoknak csak ott van értelmük, a hol a sza
bad vagyon-forgalomnak vagy a törvényes örökösödési jogrend 
által nyújtott jogoknak istápolása szempontjából, az alapítványok 
létesítésének korlátosása képezi a törvényhozó czélját. Ily czélt 
az ingó vagyonnak folyton növekvő sokasága, és a római jog 
alapján álló öröklési jogrend érvénye mellett ma már egy nyugat
európai állam sem követ. Nekünk pedig már az állam pénzügyi 
erejének fölötte nagy korlátoltsága, úgyszintén közművelődési és 
humanisztikus intézeteink gyér volta miatt is lehetőleg ébreszte
nünk és istápolnunk kell az alapítványok létesítésére való hajlan
dóságot. Ép ezért az alapítványok czéljára vonatkozólag azon 
szövegezést gondolom legczélirányosabbnak, a melye hajlam fej
lődésének és érvényesülésének lehetőleg tágabb tért nyújt.

Az alapítványi összeg biztosítását és a kezelés módját illető
leg — a mint már említettem is — az egyházi czélokra szolgáló 
alapítványokat szerény nézetem szerint, kivételes enyhe szabályo
zás alá kellene venni.

E kivételes szabályozásnak minden felekezetű egyházra vo
natkozólag egyenlőnek kellene lenni, mert azt hiszem, nem volna 
helyes, ha a törvényhozás, a mely a törvényesen bevett vallás
felekezetek viszonosságát megállapította, ez ügynél különbözte- 
téseket akarna tenni.

A zsidóknál — a kik csak törvényesen elismert felekezetet 
alkotnak — e szempont nem képezhetne ugyan akadályt arra, 
hogy alapítványaik kezelése esetleg szigorúbb — pl. világi alapít
ványokra vonatkozó törvényi intézkedésekkel azonos —- szabá
lyozás alá vétessenek. Csakhogy erre nincs szükség, mert ha 
valahol, úgy nem náluk, hanem a nemzetiségi alapon szervezett 
egyházaknál volna indokolt az eltérő nagyobb szigor.

A kivételes intézkedés, a szorosan egyházi czélra szolgáló 
alapítványoknál — a mint már jeleztem is — igénytelen nézetem 
szerint abban állna, hogy az egyházaknak e kezelésben teljes 
szabadság és különben is — a rendszeres felügyelet lehetőségének 
korlátái közt — a legmesszebb menő önállóság és függetlenség 
engedtetnék. Ennek megvalósítása akkép történhetnék, hogy ki-
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mondatnék a törvényben, miszerint minden törvényesen bevett és 
elismert felekezet, egyházi alapítványaiknak kezelése tárgyában, , 
a kormány jóváhagyása alá terjesztendő szabályzatot készíthet és yj/* > - 
a szabályok jóváhagyása esetében ezen alapítványi vagyonát ezj 
önalkotta szabályok szerint kezelheti.

A nem egyházi czélokra szolgáló alapítványi vagyon kezelé
sére nézve, szerény nézetem szerint, legczélszerűbb volna a gyám
törvény analog tárgyú intézkedéseit venni az alapítványi vagyon 
eltérő, jellege által igényelt módosításokkal, kötelező szabályok
ként átvenni. Úgy hogy körülbelül minden oly vagyoni vonat
kozású esetben, a melyben a gyám vagy gondnok a gyámhatóság 
jóváhagyását kikérni tartozik, az alapítvány kezelője a kormány
hoz jóváhagyásáért volna köteles folyamodni.

Ennek indokolására, úgy hiszem, elég, ha azon evidens igaz
ságot hozom fel, hogy az alapítványi közvagyon biztonsága 
semmivel sem képez kisebb közérdeket, mint a gyámság és gond
nokság alatt álló magánvagyoné.

Hogy a kormányra ekkép ruházandó kötelességek ne okoz
zanak a központban szerfölötti munkaszaporulatot, igénytelen | 
nézetem szerint megengedendő volna, hogy a kölcsön és egyéb 
szerződések jóváhagyását, bizonyos kisebb összeg erejéig, az egy
házi hatóságoknak, a törvényhatóságoknak, vagy — a magánosok 
és magántársulatok által kezelt alapítványoknál — a törvény- 
hatósági árvaszékeknek engedje át. {SßAjU. tu -fa já -  .

Persze, hogy addig, míg a törvényhatósági tisztviselők vá
lasztás és nem a kormánytól való kinevezés útján nyerik állásu
kat, legalább is magán jellegű világi alapítványok tekintetében, 
e jogátruházást vagy egyáltalában nem, vagy csak a legszűkebb 
keretben kellene alkalmazni, mert a mai rendszer mellett külö
nösen a törvényhatósági árvaszéket nem igen lehet a legfelső 
felügyelet gyakorlására hivatott illetékes kormányközegnek te
kinteni.

Kétségtelen, hogy egyes esetekben az alapítványok kezelé
sénél oly megoldást igénylő kérdések is felmerülhetnek, a melyek 
a gyámtörvény analóg tárgyú szakaszai által nem érintetnek.

I  Ezek tekintetében, szerény nézetem szerint, a létesítendő tör-l

Ptybe.az alapítványok bíróságok előtt _yaló képviseletének ren J  
,ésen kívül semmi intézkedést sem kellene felvenni.

------------------------- ----—  ---------------- --— — ... ([
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Sőt tekintettel az alapítványok és az azokat kezelő alanyok 
különféleségere és arra, hogy e chablonokat létesítő intézkedések 
az alapító rendelkezési szabadságát esetleg túlságosan megszorí
tanák : azt sem tartanám czélszerűnek, ha ez intézkedések rende
leti utón történnék.

Nézetem szerint e tekintetben a leghelyesebb elv az volna, 
hogy a kormány — úgy mint ez a német legtöbb birodalmi or
szágban történik — lehetőleg az egyes alapítólevelek jóváhagyása 
alkalmával, az eset körülményei szerint bírálná meg, vájjon az 
alapítólevélben a kezelés és ellenőrzés módját megállapító azon 
pontok, a melyek tekintetében a törvény imperative nem rendel
kezik, nyújtanak-e teljes biztosítékot arra, hogy a legfelső felügye
let törvényszerű gyakorlata mellett, az alapítvány helyesen kezel
tessék ?

Az alapítványoknak bíróságok előtt való képviseletével — a 
mely kérdést a gyámtörvény nem érinti — azért akarnék kivételt 
tenni és e képviseletet törvény útján rendezni, mert tapasztalati 
tény, hogy alapítványaink az ügyvédi képviselet tartama alatt 
igen sok esetben szembetünőleg szenvednek.

Nem akarom e helyütt annak okait kutatni, hogy vajon az 
illető ügyvédeket terheli-e e miatt hiba, vagy csupán egyéb vi
szonyokban keresendő-e a baj kútfeje ? De miután a baj ez idő sze
rint kétségtelenül fennáll, czélirányosnak tartanám, hogy ha leg
alább is addig, míg az alapítványok tekintetében a peres és peren 
kívüli eljárásban bizonyos kedvezmények meg nem állapíttatnak, 
kötelező szabálylyá tétetnék, hogy az alapítványokat a bíróságok 
előtt csak a közalapítványi ügyigazgatóság és egyes, erre a kor
mány által különösen feljogosított ügyvédek képviselhessék.

Főleg az örökösödési eljárás folyamán felmerülő és felme
rült, méltán visszatetszést keltett esetek miatt volna szerény né
zetem szerint erre szükség.

Ugyanez okból, — hogy legalább az alapítvány értékének 
teljes elkallódása ellen legyen tökéletesen megnyugtató biztosí
ték, — helyesnek tartanám, ha egy külön szakaszban már e tör
vényben kimondatnék, hogy a hagyatékot tárgyaló bíróság a 
vegrendelelet felbontásakor az alapítvány képviseletére hivatott 
jogi személyen kívül az illető az alapítvány felett való fő 
felügyelet gyakorlására illetékes minisztériumot is köteles a
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végrendeleti rendelkezés másolatának megküldése mellett érte
síteni.*

Ez intézkedés egyszersmind ellenőrzési mód volna a kor
mány kezében az alapítványok bejelentésére vonatkozó fent jelölt 
kötelezettség teljesítésére nézve.

A kezelés és ellenőrzés biztosítására czélzó, és a gyámtör- 
veny analog tárgyú intézkedései közül átveendő rendelkezések 
közül természetesen főfontossága volna annak, hogy az alapít
ványnak kellően megvizsgált számadásai a kormányhoz jóváha- 
hagyás végett fel térj esztendők.

Eddig is szokásban volt, hogy ha valamely egylet vagy 
más magánjogi erkölcsi személy kezelése alá rendelt alapítványra 
vonatkozó alapítólevél a kormányhoz jóváhagyás alá terjesztetett: 
a kormány a jóváhagyási záradékban kimondta, hogy a szabály
szerűen megvizsgált évi számadások kivonatban felülvizsgálat 
végett felterjesztendők.

Ezen a legfelső felügyeleti jog által igényelt, de csak szoká
son alapuló gyakorlat mellett azonban nem egyszer esett meg, 
hogy a számadások évenkinti felterjesztésére vonatkozó e köte
lezettség kimondása a jóváhagyási záradékból véletlenül kiha
gyatott és e kihagyás következtében azután az illető alapítvá
nyok számadásai soha a kormányhoz többé fel nem kerültek. \

Szólnom kell még az alapítványok országos nyilvántartásá- \ 
ról, a minek elrendelése a törvény azt hiszem legfontosabb intéz- , 
kedését képezné.

Az országos statisztika szervezéséről szóló 1874. évi XXV. tcz. 
elrendeli az ország közállapotainak és közérdekű viszonyainak 
nyilvántartását.

Úgy hiszem, nem szőrül fejtegetésre, hogy culturális czélokra 
szolgáló vagyoni erőnk legnagyobb részét magukban foglaló ala
pítványok az ország legjelentősebb közérdekű viszonyai közé tar

* Érdekesnek tartom e helyen megemlíteni, hogy a pro elaboratione 
systematis publico-politicorum et judicialium negotiorum kiküldött 
1791. évi országgyűlési regnicolaris deputatio munkálatának a végrende
letekről szóló 11. czímében a 8. és 9. szakaszokban fel volt véve, hogy a 
kegyes alapítvány a végrendeleti végrehajtó vagy örökös által legkésőbb 
három hó alatt súlyos pénzbüntetés terhe alatt bejelentendő, és hogy e 
büntetésből egy harmadrész a feljelentőt illeti.

33 3



шш
яш

вл

34

toznak. A tényleges állapot mégis az, hogy az alapítványok az 
orsz. statisztikai hivatal által vezetett nyilvántartás tárgyai kö
rében föl nem találhatók.

Az egyházi statisztikára vonatkozó füzetekből megtudhatjuk 
az évenkint bérmált hívek pontos számát, de arról, hogy egyházi 
czélokra mennyi alapítványi vagyon áll rendelkezésre, tájéko
zást nem nyerhetünk.

Ugyan e jelenséget észlelhetjük pl. a kórházak- és szegény
házaknál, a melyekre vonatkozólag az illető füzetekben minden 
aprólékos mozzanatot feltalálhatunk, csak azt nem, hogy mek
kora az egyes kór- vagy szegényház fentartására szolgáló legtöbb 
esetben alapítványokból eredő vagyon.

Nem sokkal máskép vagyunk a felekezetek által fentartott, és 
állami segélyben nem részesülő iskolákkal. Ezek vagyoni erejére 
vonatkozólag — legalább a közoktatás állapotáról kiadott miniszteri 
évi jelentésekben — vannak ugyan számot tevő adatok, de leg
nagyobb részt csak összesített, az illető egyház főhatósága alatt 
álló valamennyi hason iskolára kiterjedő, tanügyi szempontból 
gyűjtött és ép ezért csak a tanügyi kormányzásnál, de nem egy
szersmind az alapítványok tekintetében való legfelső felügyelet 
gyakorlásánál is kellőleg alapul használható adatok.

Hogy a nyilvántartás hiánya az alapítványok terén meny
nyire absurd és mennyire tarthatlan, annak illustrálására csak 
azt említem fel, hogy az állategészségügy rendezéséről szóló tör
vény értelmében a magán tulajdonban lévő marhák, juhok és 
sertésekről országos törzskönyv vezettetik, — de a köztulajdon
ban lévő és örök időkön át egy' ugyanazon czélra szolgáló ala
pítványokról nem !

A nyüvúnta ^ s t, miután az nem akarna puszta statisztika 
lenni", hánem biztosítékúl volna hivatva szolgálni az állag 
megmaradása, sőt némüeg a kezelés helyessége tekintetében is,
szerénv nézetem szerint, nem kellene az országos statisztikai híva-! * ■     ° - --

Tugyeleti jog körebe vágó
főfonto^águ fimetiót a kormánynak magának kellene vé^gggL^J,

Különösen az egyházi alapítványok szempontjából volna 
szerény nézetem szerint, — legalább a főfelügyelet azon módja 
mellett, a melyet én az imént kifejtettem — szükséges.

Az előadottak szerint ugyanis az egyházi hatóságok a keze-
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lésök alatt álló egyházi czélra szolgáló alapítványok tekintetében 
csupán csak a nyilvántartásra szükséges évi adatok beterjesztése 
alkalmával állnának a kormánynyal rendszeres érintkezésben. Ha 
a nyilvántartás a statisztikai hivatalra bízatik: ez az egy érint
kezés is elmarad. A mit azonban nézetem szerint nem czélirányos 
megengedni, mert minden rendszeres érintkezés nélkül a rend
szeres felügyeletre czélzó torvény czélt aligha érne. . . .

Felolvasásom befejezése előtt, még csak azt akarom meg
említeni, hogy a midőn az előadottak során azt mondtam, hogy 
szerény nézetem szerint a kormány részére törvény utján ilyen 
vagy amolyan jog biztosítandó, illetőleg a kormányra ilyen vagy 
amolyan kötelezettség hárítandó volna; a kormányt mindenkor, 
mint a koronának az alkotmányos jogok gyakorlására illetékes 
képviselőjét és közegét tekintettem.

Ebből következőleg csak saját intentióm tökéletesebb meg
valósítását látnám, ha az esetleg létesülő törvény a legfelső fel
ügyeleti jogokból és kötelezettségekből egyeseket nem a kor
mány, hanem annak alkotmányos közreműködése mellett, leg
felső személyi intézkedés tárgyakép, mint legszemélyesebb jogot, 
közvetlenül a korona birtokosa részére biztosítana.

Azt hiszem, mindaz, a mit az eddigiekben előadni bátorkod
tam, semmi olyast nem foglal magában, a mi nem volna logikai 
követelménye az idézett ide vonatkozó régibb törvények alkalma
zásba vételének.

Lehet, hogy concret nézeteim és javaslataim, talán nagyobb 
részekben is helyteleneknek, czélszerűtleneknek fognak tetszeni, 
de azt megczáfolhatlannak tartom, hogy azon elvek, miknek meg
valósítására e szerény nézeteim utat akarnak mutatni, mint tör
vényeken alapulók, egytől-egyig jogosultsággal bírnak.

Ez elvek e jogosultságából merítem a hitet arra, hogy az 
illetékes tényezőket a fenforgó akadályok nem fogják sokáig vissza
tartani ez ügy törvény útján való rendezésétől.

Mert kétségtelennek tartom, hogy különösen az egyházak 
részéről egy, a kifejtett elvek alapján álló törvényjavaslat elé, a 
szentesítés stádiumáig nem egy akadály gördíttetnék.

Az egyházak ugyanis bizonyára korlátolást látnának az 
ilyes, — bár szerény nézetem szerint minimalisnak mondható — 
törvényi rendelkezésekben.
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De e korlátolás — legalább oly vagy azzal analog alakban, a 
mint azt fentebb concrete előadni bátorkodtam — úgy hiszem 
olyan, hogy az állam annak fölállítását, saját hivatása ellen való 
hibázás nélkül, sokáig el nem odázhatja, az egyházak pedig — 
miután e korlát a kezelés szabadságát egyáltalán nem érintené — 
azt saját méltóságuknak, valamint törvényben biztosított jogaiknak 
sérelme nélkül elfogadhatják.

Ha azonban illetékes helyen — talán mert újabban egyes 
egyházaknál a fennálló jogállás féltékeny megőrzésére való törek
vés sőt az e téren való terjeszkedési hajlandóság szokatlanúl erősen 
nyilvánúlt — nem tartanák a jelen perczet alkalmasnak arra, 
hogy az államhatalom e lépést megtegye: ez időszerint az által 
is elértnek tekinteném czélomat, ha az illetékes tényezők, és a 
közvélemény annyit ismerne el, miszerint immár legfőbb ideje 
annak, hogy a legfelső felügyeleti jognak gyakorlása — legalább 
nem egyházi czélokra szolgáló alapítványok tekintetében — tör
vény által szabályoztassék.

Ha e szabályozás megtörtént, az egyházi alapítványokra 
úgy hiszem úgyis csakhamar rá fog kerülni a sor.

E hitem főkép abban való erős bizalmamon alapszik, hogy 
minden ellenkező jelenség daczára is közel van az idő, a midőn az 
egyházak részéről nem kell majd oly nehézségektől tartani, a 
melyeknek leküzdése komoly dolgokra adhatna okot.

Bízom ebben, mert úgy látom, az egyház és az állam közötti 
érdekközösség Nyugat-Európában századok óta nem volt nagyobb 
mint napjainkban, a midőn a socialismus, saját alaptanainak 
megtagadásával, az atheismussal szövetkezett és így egyaránt fe
nyegeti az állami és egyházi szervezet alakjait.

E jelenség — a mely ép úgy mint Nyugat-Európa socialis 
és szellemi életének terén feltűnő minden más általános jellegű 
jelenség — ha talán jóval kisebb mérvben is, de kétségtelenül 
nálunk is érezhető lesz.

S ekkor, a dolgok természetes folyamata szerint, az állam — 
a mely eddig is minden inkább volt, mint követelő — még in
kább jó szemmel nézheti, ha az egyházak hatalma az őket meg
illető téren tágul, de másrészt remélhetőleg az felekezetek sem 
fognak makacs bizalmatlanságot mutatni, ha az állam velők 
szemben az őt megillető jogokat szintén elfoglalja.
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Csemegi Károly, elnök: A mit a tisztelt felolvasó úr külö
nösen értekezésének elején a régi magyar törvények, a régi felsőbb 
rendeletekre nézve oly alaposan és szépen kifejtett, ez, nézetem 
szerint, lényeges hézagot pótol és megismertetését juttatja élőnkbe 
azon régi állapotoknak, melyek már az új kulturális mozgalmak 
alatt is Magyarország törvényhozását vezették. Összhangzásban 
vannak e törvények, ha általános elvi szempontokból tekintetnek, 
máshol már régebben kifejlett és theoretikus tantételekben össze
foglalt általánosan ismert elvekkel. így, határozottan merném 
mondani, hogy már a régi u. n. ancien regime alatt Franczia- 
országban az a tétel, hogy a király legfelsőbb gondnoka minden 
közérdekű alapítványnak, soha kérdés és vita tárgyát nem ké
pezte. Ezen tétel századról századra változatlanul átment és ha
bár a kormányforma változott, csak a letéteményes és kezelő 
tekintetében fordult elő különbség, de a jog tekintetében elvi 
szempontból az én ismereteim szerint soha. Igaz, Magyarországon 
nagyon sajátszerű viszonyok fejlődtek és így jött létre azon épen 
nem kedvező állapot, melynek egyes halvány mozzanatait a tisz
telt értekező úr felemlítette. A kérdésnek törvényhozási szabályo
zása, nézetem szerint is, még az elvek fentartása mellett is, igen 
nehéz.

Nem marad más hátra, mint örömünket kifejezni a felett, 
hogy egyletünkből indúl ki a kérdés tanulmányozására a lendü
let, a nehézségeknek ha nem is megismertetése, de legalább egyes 
vonásokban való jelzése. A nélkül, hogy különösen ily fontos do
logban véleményt mondani akarnék, a rendezés mikéntjére nézve 
azt, mint mindnyájunk teljes meggyőződését merném e helyütt 
kifejezni, hogy ez ügynek szabályozása az elodázhatlan szükségek 
közé tartozik. Szabadjon remélnem, meg vagyok győződve, hogy 
mint sok más igen nagy kérdésben, úgy a nemzet fenköltsége és 
bölcsesége ezen ügyben is meg fogja találni azon irányt, melyben 
ezen kulturális és minden tekintetben nagyfontosságú ügy végle
ges s biztos szabályozását elérhetni.

Most pedig engedje meg a tisztelt teljes-ülés, hogy köszönetét 
nyilvánítsak az előadó úrnak azon buzgalomért, melylyel az 
ügyet felkarolta.

(Élénk éljenzés.)
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A nyilvános hatalom, melylyel egy hivatali testület fel- 
ruháztatik, szükségszerűleg feltételezi ezen testület és tagjai 
alárendelését egy felügyeletnek, melynek feladata őrködni a 
kötelességek pontos megtartására, melyet ez intézmény szab
ványai előírnak, és melynek tárgya elnyomni minden rend
ellenességet, minden megsértését ugyancsak a kötelességeknek.

E felügyeletnek annál tevékenyebbnek, annál szigorúbb
nak kell lenni, mennél fontosabbak a functiók, melyet a testü
let gyakorol és minél több erélyt és vigyázatot kívánnak azok 
meg. Ilyen hivatás kétségtelenül a bírói.

E hivatásról Francziaország egy nagy bírája (D’Aguesseau) 
így szól: hogy ha «első kötelessége az igazságot szolgáltatni, 
a második, fentartani méltóságát, önmagát megbecsülni és 
tisztelni hivatása szentségét. Becsületére miként erényére fél
tékeny lévén, jó hírneve már nem az ö kizárólagos sajátja, az 
igazság tulajdonának tekinti azt, melyet dicsőségének szentel. 
Elárulná érdekeit, ha nem vigyázna reá, mert oly érzékeny az, 
hogy elegendő gyakran egyetlen biró gyanús volta az egész 
testület hírnevének sárba vonására».

Hogy azonban a méltóság, melylyel e testület körülvétetik, 
a becsülés, melyet tagjai tisztességök, szigorú részrehajlatlansá- 
gok, erkölcsük tisztasága, magatartásuk, egész életök kifogás
talansága folytán nyernek, ne compromittáltathassék egyesek 
visszaélései, hanyagsága, kötelességmulasztása által, fegyelmi 
törvényre van szükség. E szempontból örömmel üdvözölheti, 
legfökép a bíróság a legszigorúbb fegyelmi szabványokat, 
ámde — már itt is jelezzük, — mindig csak akkor, ha az elő
feltételek meg vannak adva, hogy egy erős, képzett, független 
bíróság szolgálati kötelességének pontos megtartását biztosítsák.
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De a mint igaz, hogy a legszigorúbb büntető törvény sem aka
dályozhatja meg, hogy bűntettek nagy számban el ne követtes- 
senek, és hogy e század elején Angliában a halálbüntetés sem 
volt képes a pénzhamisitási bűntetteket csökkenteni, ha az elő- 
föltételek, a nevelés, az erkölcsök hiányzanak, úgy a legszigo
rúbb fegyelmi törvény sem képes önmagában megakadályozni, 
hogy visszaélések elő ne forduljanak.

Mielőtt a törvényjavaslat méltatásába bocsátkoznám, enged
tessék meg, hogy a fegyelmi hatalmat és a fegyelmi büntetést 
közelebbről vizsgáljam.

Kétféle fegyelmi hatalmat lehet megkülönböztetni: az egyik 
az, mely tartalmilag és kiterjedésében az állam által szabá
lyozva van ugyan, de mely általa nem gyakoroltatik. Ide tarto
zik a szülő, tanító, főnök stb. fegyelmi hatósága. A második az, 
mely oly fontos, hogy azt maga az állam gyakorolja.

Ezen csoport főhelyét foglalja el a hivatalnokok elleni 
fegyelmi jog.

Maga a fegyelmi vétség kötelességszegés, mely által az 
állam és hivatalnok közt fennálló szolgálati viszony megsérte
tik. Ámde e meghatározás nem felel meg teljesen, m ert minden 
hivatali bűntett vagy vétség egyszersmind a szolgálati viszony 
megsértése is. Egy egész iskola, élén HEFTER-rel, tagadja, hogy 
elvi különbség volna a hivatali és fegyelmi vétség közt, és ez 
iskola követői inkább a büntetés által vélik megkülönbözteten- 
dőnek a fegyelmi vétséget a hivatalitól.

HXlschner («Das gemeine deutsche Strafrecht» II. kötet 
1023. 1.) azt mondja: «a fegyelmi vétség megbüntetése tekin
tetében a bírói mérlegelésnek azon kérdés megoldásánál: váj
jon a hivatalnoknak meghatározott magaviseleté (Verhalten) 
fegyelmi vétségnek tekintendő-e, tág tér nyitandó». De szabato
san meg nem határozza azt, hogy mi a fegyelmi vétség. Leg
helyesebben oldja meg e kérdést L ist (Holtzendorfs «Rechts- 
lexicon» II. k. 970. 1.). Szerinte a fegyelmi vétség, szolgálati 
kötelesség megszegése, nem szükségkép a közjogrend megsér
tése, míg az utóbbi, a hivatali vétség. Ha egy és ugyanazon cse
lekmény a közjogrendet és egyszersmind a szolgálati kötelessé
get sérti, halmazat áll elő, tehát a sértő két úton büntetendő az 
állam által.
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A mi a fegyelmi büntetést illeti, az írók egy része paedago- 
giai eszköznek tekinti elvi ellentétben a criminalis büntetéssel, 
mely a közjogrend megsértésének kiengesztelése, többi között 
B inding («Grundriss zur Vorlesung über Strafrecht» 112. 1.). 
L aband («Staatsrecht» I. k. 447 . 1. és к.) a fegyelmi büntetést 
mint kényszereszközt fogja fel, a szolgálati kötelesség teljesí
tésére, mely íequivalens a szerződésből származó keresettel — 
a teljesítésre. L ist szerint — kinek nézete a legmegfelelőbb
nek látszik — a fegyelmi büntetés az államérdekek védelme, 
közegei hü és pontos kötelességteljesítése és hivatali állásukhoz 
mért magatartása által.

Hogy egy törvényjavaslat felett ítélhessünk, szükséges, 
miszerint körültekintsünk, miként van a fegyelem törvényhozá- 
silag rendezve más országokban, más népnél, mert a mint igaz, 
hogy a történelem a multat tanítja, az idegen népek intézmé
nyeinek tanulmányozása a jövőt jelenti.

I. FEJEZET.
Ausztria. Bajorország. Poroszország. Fraucziaország. Belgium fegyelmi

törvényei.

Ausztriában a bírói fegyelem az 1868 május 21-iki törvény 
által van szabályozva. Ezen törvény kiterjed a bírákra minden 
fokban és rangban, de nem az ügyészekre. A segédhivatalnokok 
közül pedig csak azokra, a kiket a törvény megnevez: a titká
rok, adjunctusok, actuariusok és auscultánsokra. Ezek és a 
birák, ha hivataluk vagy hivatali esküjök által reájuk rótt 
kötelességüket megszegik, rend- vagy fegyelmi büntetéssel ille- 
tendők, a szerint, a mint rendellenességet vagy — tekintettel 
az ismétlésekre, a súlyosító körülményekre és a kötelesség
szegés módjára — fegyelmi vétséget követtek el. A bírói hiva
talnokok kötelességéhez tartozik, hogy magaviseletök által úgy 
a hivatalban, mint azon kívül a tisztelet és bizalomra, melyet 
hivatásuk megkíván, magukat méltatlanoknak ne mutassák.

A rendbüntetések az intés és feddés (Verweis), mely utóbbi 
jogerejüség esetén a személyi táblázatba felvétetik és melynek 
kimondása előtt a bírónak igazolására alkalom nyújtandó; az
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intés ellen jogorvoslat nem lévén engedve. Három évi kifogás
talan viselet után a hivatalnok kérheti a feddés törlését az 
elnöktől vagy a fegyelmi bíróságtól, a szerint, hogy ki mon
dotta azt ki.

A felügyeleti jognál fogva rendbüntetésre jogosított a bíró
ság főnöke az alárendelt hivatalnokok ellen, a törvényszék 
elnöke járásbirákra, a felső törvényszék elnöke elsőfolyamodású 
törvényszékek elnökei ellen. A bíróság főnöke határozata ellen 
feddés esetén felebbezés engedtetik a legközelebb álló felettes 
hatóság elnökéhez, a legfőbb itélőszék elnökének feddése ellen 
az igazságügyminiszterhez.

Fegyelmi büntetések.
a)  Hasonló rangba való áthelyezés a költözködési költség 

megtérítése nélkül; ezen büntetés súlyosbítható a fizetés keves- 
bítése által, 8 évnél nem hosszabb időre és a fizetés egy har
madánál több nem vonható el.

b)  Bizonytalan időre való nyugalomba helyezés, a szabály
szerű nyugdíj kevesbítésével, de az összeg pontos meghatáro
zásával, a nyugdíj egy harmadáig terjedhetőleg.

c) A hivatalvesztés, mely czím és nyugdíjigény vesztését 
vonja maga után. Minden fegyelmi büntetés bevezetendő a sze
mélyi táblázatba, és a vétkesség nagysága, a szolgálati vétség 
súlyossága, a kötelességszegésből származó hátrányok szerint 
ítélendő meg, mily fegyelmi büntetés alkalmazandó, és csakis 
az illetékes fegyelmi bíróság által szóbeli tárgyalás után mond
ható ki.

Fegyelmi bíróság. 1. a legfelsőbb bíróság vagy semmítő- 
szék 9 tagból álló tanácsa, az elnök vagy helyettese elnöklete 
alatt, melyet egy évre a 4 póttaggal együtt az elnök állít össze 
és mely az igazságügyminiszternek bejelentendő, illetékes ösz- 
szes biráira és segédhivatalnokaira, kivéve saját elnökét, a 
felső bíróság elnökei, alelnökei és tanácselnökeire, végül az 
elsőfolyamodású törvényszék elnökeire és alelnökeire.

2. A felső bíróság 5 tagból álló tanácsa az elnök vagy he
lyettese elnöklete alatt, 2 póttaggal együtt akkép szerveztetik, 
mint a legfőbb bíróság, illetékessége kiterjed saját hivatalno
kaira. Illetékességi összeütközés esetén a legfőbb bíróság határoz.
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A fegyelmi vizsgálat megindítása a főügyész és a panasz- 
lőtt hivatalnok kihallgatása mellett, a fegyelmi bíróság határo
zata által történhetik, melynek a panaszpontokat szabatosan 
kell megjelölni és mely ellen jogorvoslat nincs. A felső bíróság 
azon határozata ellen, mely a fegyelmi vizsgálat megindí
tását el nem rendeli, azonban a főügyész a legfelsőbb 
bíróság és semmítőszék fegyelmi bíróságához felebbezést ad
hat be.

Ha előnyomozás szükségeltetik, biró küldetik ki a fegyelmi 
tanács által, a ki tanúkat, a panaszlottat kihallgatja és minden 
irányban az ügy felderítése végett kutatásokat eszközöl. A fő
ügyész indítványával a fegyelmi bíróság elé vitetik az ügy, a 
mely beszüntetheti azt; ez ellen a főügyésznek felebbezési joga 
van a legfőbb bírósághoz, vagy pedig nem nyilvános szóbeli 
tárgyalásra idézi a bírót, azon esetben, ha előnyomozás nem 
rendeltetett a vizsgálati határozat kapcsán. A panaszlottnak joga 
van 3 bizalmi férfi megidéztetését kérni. A panaszlott védő 
segélyével élhet és nem tartozik megjelenni, ha csak a fegyelmi 
bíróság személyes megjelenését nem kívánja, melyet bármikor 
elrendelhet azon záradékkal, hogy meg nem jelenése esetén 
képviselője sem hallgattatik meg.

Az ítélethozatalnál csak arra lehet tekintettel a bíróság, a 
mi a szóbeli tárgyaláson előfordult és positiv bizonyítási szabály
hoz kötve nincs. Kimondhat rendbüntetést is. A legőbb bíró
ság és semmítőszék határozata ellen nincs felebbezés. A leg
főbb bíróság és semmítőszék tanácsa elrendelheti a felső bíróság 
által a pótvizsgálat eszközlését vagy más hiány miatt uj tár
gyalást; ha hiány nincs, szóbeli tárgyalást rendel.

Ha a biró 3 napnál tovább távozik önkényesen hivatalából 
vagy szabadságát 3 napnál tovább terjeszti ki, ha csak kellő 
igazolási okok fenn nem forognak, rendbüntetésen felül hiva
tali járulékát ez időre elveszti, mely határozat ellen felebbezés 
van engedve. Ha 14 napon túl terjed elmaradása, fegyelmi 
bíróság határoz. Nem érintetik az igazságügyminiszter joga a 
legfelsőbb felügyeleti jognál fogva, előforduló panaszokat orvo
solni, a felső bíróságok azon joga, felügyeleti vagy panasz-uton 
a fenálló törvények értelmében a bírót a költségek és károk 
megtérítésében marasztalni, bíróságok ellen megrovást kimon-
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dani, és a bírói hivatalnokokat kötelességeik teljesítésére pénz- 
büntetéssel szorítani.

A bírák áthelyezése akarata ellen más helyre azon esete
ken kívül, a midőn a bíróság organisátiójában előállott változás 
folytán vagy bírák közti sógorsági viszony keletkezése által 
szükséges, csak fegyelmi bírósági határozat által, a főügyész 
meghallgatása és az illető biró Írásbeli előadása mellett akkor 
mondható ki, ha a bírónak helyén való maradása által a jog
szolgáltatás károsodnék. Az Oberlandesgericht ebbeli határozata 
ellen felebbezés engedtetik mindkét félnek.

A biró kényszerű, időleges vagy állandó nyugdíjaztatása 
csak akkor mondható ki, a bírósági organisatio esetén kívül, — 
ha testi vagy szellemi betegség folytán, a reábizott kötelességek 
teljesítésére alkalmatlanná válik.

Bajorországban az 1881-iki márczius 26-iki törvény, csakis 
a bírákat veszi fel rendeletéi alatt levőknek.

Kifejezi a törvény világosan, hogy akkor büntetendő fegyel- 
mileg, ha szolgálati kötelességét vétkesen megsérti. Az ausztriai 
törvény nem mondja ki azt, hogy csak ez esetben büntetendő, 
de az általános jogelvekből önként folyik, mert büntetendő vét
ség másként, mint szándékosan vagy vétkesen el sem követ
hető. E szakasznál azonban a bajor törvényhozás azért vette 
fel a vétkes szót, mert indítvány tétetett, hogy hanyagság vagy 
könnyelműségből elkövetet kötelességszegések is büntettessenek. 
Felveszi a fegyelmi vétségnek 5 év alatti elévülését. A felügye
leti jog megengedi a főnöknek kisebb kötelességszegések miatt 
szóbelileg vagy írásbeli leg intést vagy figyelmeztetést (War
nung) intézni, mely ellen felebbezés nincs engedve. Ha az írás
beli intés vagy figyelmeztetésnek nincs hatálya vagy ha a szol
gálati vétség oly súlyos, hogy ez nem elegendő, fegyelmi 
eljárásnak van helye.

Fegyelmi büntetések: rosszalás, pénzbüntetés egy havi 
fizetés erejéig, mely cumulatio esetén sem mehet e határon túl, 
áthelyezés, szolgálatbóli elbocsátás, mely czím- és nyugdíjelvesz
téssel jár, enyhítő körülmények esetén a nyugdíj egy része élet
fogytig vagy egy bizonyos időre meghagyható, úgyszintén az 
elbocsátott biró gyermeke vagy özvegyének nyugdíjigénye egész
ben vagy részben, határozott vagy határozatlan időre.
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A fegyelmi büntetés alkalmazásánál a tett súlyossága 
irányadó. Az elbocsátás kimondandó: ha hivatali kötelességé
nek megsértése, vagy erkölcstelen avagy a tiszteletet, melyet 
hivatása megkiván, lerontó cselekménye által oly súlyos szolgá
lati vétségben bűnös, hogy a bírói hivatal nyilvánvaló hátránya 
nélkül abban tovább meg nem hagyható.

Kimondható az elbocsátás következő esetekben: azon biró, 
ki hitelt érdemlőleg tudomást nyervén valamely büntetendő 
cselekmény legközelebb való elkövetéséről, és hivatalánál vagy 
szolgálatánál fogva a cselekmény kivitelének megakadályo
zására hivatva van, ha szándékosan meg nem akadályozza azt, 
ha a büntetendő cselekmény feljelentését szándékosan nem tel
jesíti és hivatalánál fogva erre kötelezve van, ha szolgálati 
kötelességét szándékosan megsérti, hogy ezzel másnak kárt 
okozzon, vagy magának vagy másnak jogtalan hasznot szerez
zen, a mennyiben más eljárás alá nem esik cselekménye, 
továbbá ha szolgálati titkot elárul stb. Úgyszintén ha hivatali 
kötelességét három Ízben vétkesen megszegte és újabban követ 
el fegyelmi vétséget. Ha a biró engedély nélkül hivatalából 
eltávozik, távozási engedélyén túl marad el, vagy áthelyezés 
esetében, idejében el nem foglalja helyét, és ha az írásbeli intés 
foganat nélkül marad, elveszti a jogosítlanul töltött időre fize
tését. Ezen intézkedés mellett azonban külön fegyelmi büntetés 
is mondható ki ellene.

Fegyelmi bíróság: a fegyelmi kamara a felső törvényszék
nél, mely öt tagból áll, a felső törvényszék elnökének vagy aka
dályoztatása esetén a szolgálati idő szerint legidősebb tanács
elnök elnöklete alatt; továbbá második fokban a fegyelmi 
törvényszék (Disciplinarhof) 7 tagból áll, a legfőbb itélőszéki 
elnök vagy helyettese elnöklete alatt.

Hogy kik tartoznak az egyik vágy másik bíróság hatósága 
alá, a törvény nem említi. A fegyelmi bíróság tagjai és póttag
jai az elnök ajánlata folytán a király által neveztetnek ki élet
fogytiglan. Ezen pontja a törvény nagy vitára adott alkalmat, 
és a képviselőház olykép akarta szabályozni, hogy 3 évre titkos 
szavazás által a plenáris ülésen választassanak, de végül mégis 
az eredeti kormánytervezet lett elfogadva.

A fegyelmi eljárás megindítása hivatalból és a főügyész
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meghallgatása után rendeltetik el, a főügyésznek nincs indít- 
ványozási joga, de elutasító határozat esetében felebbezési 
joga van.

Zárt borítékban küldendők panaszlott bíróhoz a fegyelmi 
értesítések. Ha szolgálati áthelyezés vagy elbocsátás forog kér
désben, elővizsgálat rendelendő el, melylyel elsőfolyamodású 
törvényszéki biró megbizathatik. A tárgyalás szóbeli, zárt ülésen, 
de a panaszlott indítványára egyes személyek a tárgyaláshoz 
bebocsáthatók. Szolgálati elbocsátás esetén a szavazatok 2/s-ad 
része kívántatik meg vagyis a kamaránál Vs-öd rész, a fegyelmi 
bíróságnál 5/7-ed rész.

Hírlapi idézés nincs engedve. Az ügyész általi felebbezés 
esetében, ha panaszlott nem is felebbezett, panaszlott javára is 
megváltoztatható az ítélet. A fegyelmi törvényszéknél is szóbeli 
az eljárás zárt ülésben. Az engedélyezett időn túl való elmara
dás esetében, a szolgálati fizetés elvesztését a fegyelmi kamara 
mondja ki, mely tárgyalás nélkül hozott határozat ellen kifogá
sok adhatók be. A kifogásoknak vagy hely adatik vagy fegyelmi 
eljárás indíttatik.

A biró akarata ellen áthelyezhető, ha hibája nélkül elő
állott körülmények folytán hivatali székhelyén tevékenységé
ben nemcsak ideiglenesen van zavarva, úgyszintén ha ezen 
körülmények nem hibája nélkül állottak ugyan elő, de a 
fegyelmi vétség elévült. Ez esetben a költözködési költségek is 
megtérítendők. Ha kifogásai folytán az igazságügyminiszter 
eláll czéljától, nincs további eljárásnak helye, különben a főtör
vényszék illetőleg legfőbb itélőszék plenáris zárt ülésben az 
ügyész meghallgatása nélkül dönt, vájjon fenforog-e áthelyezés 
esete. Ez előtt azonban nyomozás történik, és a biró nyilatko
zatra szólítandó fel.

Nyugalomba helyezés a biró akarata ellenére bekövetkezik: 
ha testi baj, vagy ha szellemi vagy testi erejének fogyatkozása 
miatt hivatali kötelességének teljesítésére képtelen, továbbá, ha 
nem csak jelenlegi székhelyén, de bárhol hivatali tevékenysége, 
hibája nélkül előállott körülmények folytán nemcsak ideiglene
sen volna megzavarva. Ugyancsak plenáris határozattal dön- 
tendő el, és a nyugalomba helyezendő biró is meghallga
tandó.
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Szabályozza továbbá a törvény a kereskedelmi ülnökökre 
is a fegyelmi büntetést, melyet reájuk rosszalás, pénzbüntetés 
és hivatali elbocsátásban mond ki.

Poroszországban az 1851-iki május 7-iki fegyelmi törvény 
a vétséget úgy határozza meg, mint az ausztriai.

Ha hivatalvesztéssel járó büntetéssel Bujtatott a biró, kü
lön fegyelmi eljárásnak nincs ellene helye. Ha 8 hétnél tovább 
marad el engedély nélkül, elveszti hivatalát, a mely ha hivata
losan felszólíttatott, a felszólítástól számított 4 hét alatt áll 
be, mindig fegyelmi eljárás utján, de elveszti az ez időre járó 
fizetését, tiltakozás esetén fegyelmi eljárás utján, a mely akkor 
is megindítandó, ha súlyosító körülmények forognak fenn. 
Kisebb kötelességszegések esetén, tőle bekivánt nyilatkozat 
után megintendő irásbelileg az elnök által. Ha az intés a vét
ség súlyosabb volta miatt nem elegendő, fegyelmi büntetés 
mondandó ki, melyek: a figyelmeztetés (Warnung), rosszalás, 
mely utóbbi, az egy havi fizetésig terjedhető pénzbüntetéssel 
köthető össze, ideiglenes felfüggesztés, mely büntetés 1856-ban 
megváltoztatott és helyébe lépett az áthelyezés hasonló rang
ban és vagy fizetéskevesbítéssel vagy a költözködési költség 
elvesztésével vagy mindkettővel; és szolgálati elbocsátás, mely
nél enyhítő körülmények fenforgása esetén, a nyugdíj egy része 
életfogytig vagy egy időre megadatik.

A fegyelmi eljárás szóbeli, nem nyilvános és a bíróság 
határozata szerint elővizsgálattal, vagy a nélkül. Bíróság: a 
felső törvényszék, — tagjai és a felebbezési törvényszék elnö
kei és igazgatói részére és a felebbezési bíróság, — tagjai és 
kerületéhez tartozó más birák részére. A fegyelmi ügyek mind
két bíróságnál plenáris ülésen intézteinek, a melyen legalább 7, 
az 1856-iki márczius 26-iki törvény óta 15 tagnak, fele részben 
a polgári, fele részben a büntető tanácsból illetve a felebbezési 
törvényszéknél 5 tagnak kell jelen lenni az elnökkel együtt, és 
hivatalból vagy az ügyészség indítványa folytán jár e l ; ha az 
ügyész beszüntetést indítványoz, a bíróság beszünteti az eljá
rást, ha indítványa ellenére teszi azt, felebbezési joga van a 
felső bírósághoz, a hol különben az eljárás ép olyan, mint az 
első bíróságnál.

A biró akarata ellen áthelyezhető a rendes okokon kívül,
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ha a jogszolgáltatás érdekében sürgősen szükséges, és a legfőbb 
itélőszék plenáris ülésén hozandó a határozat, melyet meg kell 
előzni az áthelyezendő biró Írásbeli nyilatkozatának, és az 
ügyészség indítványának, kit erre csak az igazságügyminiszter 
van jogosítva felhívni.

A biró akarata ellenére nyugalomba helyezendő, ha vak
ság, siketség, vagy más testi baj, avagy testi vagy szellemi 
fogyatkozás miatt, hivatali kötelességeinek teljesítésére állan
dóan képtelen. A felhívás ügyészségi indítványra, a bírónak 
elnöke által, a főtörvényszék elnökének pedig ezen főtörvény
szék határozata az alelnök által történik, és ha ezen felhívás
nak eleget nem tesz, a főtörvényszék illetve felebbezési törvény
szék plenáris ülésében határozza el, vajon az eljárás megindít- 
tassék-e. A határozat ellen nincs jogorvoslatnak helye.

Francziaországban. A bírói fegyelem a X. év 16. thermidori 
senatus consultum 9-ik czime, az 1810 ápril 20-iki törvény, az 
1810 julius 6-iki decretum és az 1852 márczius 1-éről kelt 
decretum által szabályoztatik.

Az első folyamodású törvényszék és a cour royale elnöke 
hivatalból vagy ügyészi indítvány folytán kötelesek figyelmez
tetni minden bírót, a ki hivatása méltóságát compromittálná; 
ha a figyelmeztetés eredménytelen, fegyelmi eljárás útján a biró 
következő büntetéseknek van alávetve: feddés (censure simple), 
feddés pénzbüntetéssel (censure avec reprimande) egy havi 
fizetésig terjedhetőleg, és az ideiglenes felfüggesztés, az ezen 
időre járó fizetés-elvonással. Fegyelem tekintetében az első 
bíróságnak saját tagjai, a békebiróés a rendőrbiró van alávetve; 
határozata az ügyész által a cour royale elé viendő. A cour 
royale tagjai, ezen bíróság alá tartoznak és ezen bíróság van 
hivatva eljárni akkor is, ha az első bíróság nem akarná gyako
rolni a fegyelmi jogot. Ezen esetben a cour royale figyelmezteti 
az első bíróságot, hogy jövőben szabatosabban járjon el, és úgy 
az első mind másodfokban, fegyelmi tanácsban döntetik el az 
ügy. Ha felfüggesztés mondatott ki, a főügyész közölni tartozik 
az ügyet, még ha kedvező is az ítélet, az igazságügyminiszterrel 
és a határozat nem hajtható előbb végre, míg nem hagyta 
helybe azt az igaszságügyminiszter, a ki, ha súlyos vétség forog 
fenn, a cour de cassation elé viheti az ügyet, a mely hivatva van
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a felfüggesztést kimondani, és ha 5 évig való felfüggesztést 
mond ki, a biró nem gyakorolhatja többé hivatását. Az 1852-iki 
törvény megadja a jogot egyenesen a cour de cassation elé 
vihetni az ügyet súlyos esetekben, mely kimondhatja a szolgá
lati elbocsátást, de mindenekelőtt azt vizsgálja, vájjon cause 
grave (súlyos eset) forog-e fenn.

A fegyelmi eljárás szóbeli és zárt ülésen tartatik. A cour 
de cassation-ra az igazságügyminiszternek sem fegyelmi, sem 
felügyeleti joga ninss. Minden büntető vagy rendőrségi ítélet 
az igazságügyminiszternek bemutatandó, a ki megvizsgálja az 
ügyet és az eset súlyosságánál fogva feljelenti az elitéit bírót, a 
ki felfüggeszthető vagy elbocsátható az eset súlyossága szerint. 
Az igazságügyminiszternek joga van, a mikor jónak látja, maga 
elé idézni a felebbezési törvényszék és első folyamodású bíró
ság tagjait, hogy magyarázatot kérjen azon cselekmény felől,, 
melylyel panaszoltatik. Ezen joga a X. év 16. thermidor sze
rint a semmítőszéknek volt megadva, a mely az igazságügy- 
miniszter elé idéztethette a bírót. Azon biró, ki engedély nélkül 
távozik, a távozási időre járó fizetésétől megfosztandó, ha 
6 hónál tovább tart elmaradása, lemondottnak tekintetik, de 
egy hónapra távozása után felhívható a főügyész által a vissza
térésre és ha vissza nem tér, jelentés teendő az igazságügy
miniszternek, a ki indítványozhatja a császárnál helyettesítését, 
mint olyanét, ki lemondott. A biró továbbá felfüggeszthető hiva
talától azon esetekben, a melyekben más országok törvényei is 
kimondják a felfüggesztést.

Az 1810 julius 2-iki törvény kimondja, hogy 3 napnál ha 
tovább akar elmaradni a semmítőszék elnöke, úgyszintén a 
cour royale tagjai, engedélyt kell kémiök.

Az 1824 junius 16-iki törvény szabályozza a bírák nyug
díjba helyezését, ha súlyos és állandó betegség képtelenné 
tenné a hivatás gyakorlását. ítél a kérdésben a semmítőszék 
plenáris ülésen, előbb azonban egy bizottság vizsgálja meg az 
ügyet, mely áll a semmítőszék elnökéből, tanácselnökökből és 
azon hiróság elnökeiből, a melyhez a nyugdíjazandó tartozik 
és határoz a felett, vajon van-e ok a nyugalomba helye
zésre.

Belgium az 1869 junius 28-iki törvénynyel szabályozza a
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bírói fegyelmet és majdnem azonos a francziával, csakhogy itt 
a cour d’appel tagjaira nézve felebbezés engedtetik a semmítő- 
székhez.

II. FEJEZET.

Bírósági intézmények a külföldön és hazánkban.
A hozzánk legközelebb álló országok fegyelmi törvényeivel 

ekként megismerkedve, nem lehet nélkülöznünk annak ismere
tét sem, hogy mily bíróságok azok, melyeknek szigorúbb vagy 
enyhébb fegyelmi intézkedéseit láttuk, és melyek azon bírósági 
intézmények, melyek mellett a fegyelem gyakoroltatik.

Mert valamint csak az erős test bir el ha szükség van rá 
radicalis gyógyszert, úgy csak erős bírói szervezet mellett lehet 
szó a fegyelmi törvénynek üdvös hatásáról, előfeltétel nélkül 
alkalmazva beláthatlan rombolást visz végbe és megteremt 
oly kart, mely államszolga igen, de biró sohasem lészen.

Ausztria, Bajorország, Poroszország bírái mai napig el- 
mozdíthatlanok, Francziaország, melynek 400 évig elmozdít- 
hatlan bírái voltak, az 1852-iki márczius 1-én kelt törvénynyel 
kimondta, hogy az első folyamodású és felső törvényszék tagjai 
70-ik, a semmítőszék tagjai 75-ik betöltött éveikkel elmozdít
hatok, Belgiumban, a hol szintén élethossziglan voltak ki
nevezve, az 1867 julius 25-diki törvény az első folyamodású 
bíróságok tagjaira 70-ik, a felső biróság tagjaira 72. és a 
semmítőszék tagjaira nézve 75-ik betöltött évvel, contradicto
rius eljárás mellett, kimondotta az elbocsátási jogot. Hogy mily 
nagyfontosságú elv a bírák elmozdíthatlansága, az bizonyításra 
nem szorúl, mert bírói függetlenségről e nélkül szólni sem lehet. 
Csakhogy úgy vagyunk a nagy elvekkel, hogy az idők folyamá
ban csak nevök marad meg emlékezetünkben, a lényeg elfelejtetik. 
Nem lesz hálátlan dolog tehát ma Boyer-Collard-ra hivatkozni, 
a ki, midőn a bírák elmozdíthatósága mellett 1816-ban erős 
áramlat keletkezett, nehány szóval oly erőteljes vonásokkal 
jellemezte az elmozdíthatlanság elvét, hogy az ellenindítvány el
vettetett és a közszellemben újra tért foglalt azon meggyőződés, 
hogy azon változtatni nem szabad. «Midőn a hatalom — úgy 
mond Boyer-Collard — mely meg van bizva a társadalom nevé-
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ben bírót nevezni, felhív egy polgárt e kiváló állás elfoglalására, 
azt mondja neki: közege a törvénynek, légy hajthatatlan miként 
emez. Az emberek valamennyi szenvedélye megjelenik színed 
előtt, ne zavarják meg lelkedet. Ha saját tévedéseim, ha a be
folyás, melylyel körülvesznek, és mely elől gyakran én sem 
óvhatom meg magamat, igaztalan rendelkezéseket csikarnak ki 
tőlem, állj ellen az én kísértéseimnek, az én fenyegetéseimnek 
is. Ha helyet foglalsz a bírói székben, szíved mélyéből űzd ki a 
félelmet, a reményt — légy hajthatatlan mint a törvény.» 
A polgár ezt feleli: «En csak ember vagyok, és a mit te kívánsz, 
az emberfeletti. Te túl erős vagy, és én gyönge, elfogok veszni 
az egyenetlen harczban. Félre fogod ismerni az ellenállás indo
kait, melyet ma nekem előírsz, és büntetni fogsz érte. Nem 
vagyok képes felemelkedni magam felett, ha nem védelmezel 
meg önönmagamtól és tetőled. Segíts tehát gyöngeségemen, 
szabadíts meg a félelemtől, Ígérd meg, hogy nem fogok lelépni 
székemről, hacsak nem sértem meg meggyőződésből azon 
kötelességeket, melyek hivatásommal járnak. A hatalom inga
dozik, de a tapasztalat által felvilágosítva igazi érdekei felől, 
leigázva a dolgok növekvő kényszerűsége által a bírónak azt 
mondja: «elmozdíthatlanleszel».Ezek indokai,eredete,története 
és elmélete az elmozdíthatlanság elvének, melyet semmiféle 
társadalom el nem veszít, ha egyszer bírta azt, hacsak szolga
ságba nem esett.»

Az államcsíny szerzője, kinek akadály volt a független és 
öntudatos bíróság, több intézkedést léptetett életbe, mely a 
bírói önállóságot megszüntette, és ezek között az első helyet 
foglalja el a bírói állás megszüntetése, egy bizonyos kor betöl
tése esetén, a midőn, addig mig az igazságügyminiszter helyet
tesíti, megtarthatja állását. Az igazságügyminiszter jóakaratától 
függ tehát több vagy kevesebb ideig egy bírót állásában meg
tartani. Ép így van ez nálunk, csakhogy azzal a különbséggel, 
hogy mig Francziaországban az alantas vagy középfokon lévő 
biró 70, a legfelsőbb fokon 75 óv szükségeltetik az elmozdít- 
hatóságra, az 1885: XI. t. ez. “20 §-a szerint, «a kik 65-ik évüket 
betöltötték szolgálatképtelenségük külön megállapítása nélkül 
is nyugdíjazhatok.» Hol marad ilyen törvény mellett, hogy csak 
egyet említsek, az 1869: IV. t. ez. 19 §-ának azon garantiája:
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«a miniszteri rendeletek törvényessege felett egyes esetekben a 
biró itéb, ha a biró elmozdítható a miniszter által.

Flourens Emil «Organisation judiciaire et administration de 
la France» koszorúzott munkájában következőképen jellemzi ez 
állapotot: «Az idő, mikor tölti be a biró a törvény által előirt 
kort, már előre tudva van. Azon osztályban, melynél működik,, 
minél közelebb jön a fatális időpont, azon mérvben enyészik el 
tekintélye. Az elnök nem követtetik azon irányban, melyet a 
bíróság munkálatainál meg akar adni. Az igazságszolgáltatás 
veszít szabatosságában, a fegyelem meglazul, es a visszaélések 
növekvőben vannak. Az előremenetel láza lepi meg a birói tes
tületet. Mindenki előléptettetni kíván, és pedig gyorsan. A biró 
hivatáskodásának órái meg vannak számlálva, a szünidők fel
használtatnak a megüresedő hely elnyerésre. Innét ered azon 
kéz iránt, mely a kegyet osztja, az alázatosság, mely gyakran a 
túlságig megy. A biró mindig egy magas fok elnyerésének vára
kozásában él, és vitetik birói székről birói székre, a nélkül, hogy 
bárhol ideje volna megszerezni a személyes befolyást, mely az 
előtt legméltóbb jutalma volt az igazságnak szentelt életnek.»

Nehány évvel e rendelkezés után kérvények ostromolták a 
senatust e rendelkezés eltörlése végett és a kérvények előadója 
Casablanca herczeg elismerte: «hogy a birói erkölcsök megren
dültek, hogy az elmozdíthatóság megingatta a bíróság tekin
télyét és fenyegeti a jogszolgáltatást.» A leigázott bíróság pedig 
csendesen sóhajtozva tűrte megrendszabályozását, es csak 
akkor mert reménykedni, ha hébe-korba egy egy irat jelent meg, 
mely elítélte e gyászos munkát, mely hajthatatlan mint a bün
tetés, és mely a kort sújtja, ha az nem is szolgálatképtelen. 
Sauzet mondtaedecretumra találóan: «On áfáit une loicontre 
la vieillesse.» De hogy Francziaországban nem fog sokáig e tör
vény érvényben maradni, mutatják a bírósági szervezet tárgyá
ban benyújtott javaslatok, melyek egyikéből sem hiányzik viez- 
szaállítása a biró elmozdíthatlanságának. Ilyenek az 1870-iki 
Martel által benyújtott, továbbá a .Jules Favre, Goblet, Cazot- 
féle javaslatok. De ha már a kornak ily befolyás engedtetik a 
bírói függetlenség rovására, úgy, miként ez nálunk szabályozva 
van, a legnagyobb igazságtalanság. A legfelső és az első folya- 
modású bíróság közt különbséget nem tenni, függetlenebbé
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tenni az első bírót, a ki 26-ik évétől 60-ik évéig független, mint 
a legfelsőbb bírót, a ki már rendszerint ötvenen jóval felüli 
korban jut helyére, kinek meg kell gondolnia, minél közelebb 
jön a 65-ik évhez, hogy az igazságügyminiszter kezében van, a 
ki, ha jónak látja, elmozdítja öt állásáról, ezt másnak mint 
törvényhozási baklövésnek nem lehet mondani. Még kezdetben 
nem mutatkozik az ily rendelkezés fonáksága, később annál 
inkább érezhetővé válik, mert az ítélkezés körüli tapasztalat, 
mely csak lassanként formálódik, mintegy megszakíttatik, a 
mennyiben az idősebb bírák a törvény által kizáratnak abból. 
Csak a kornak felemelése segíthet némikép a bajon, de akkor 
is a legfelsőbb bíróság tagjai nagyobb korban volnának nyuga
lomba helyezendők, mint az alsóbb bírósági tagok.

Azonban a független biró önmagában nem elég garantia, 
hogy a bírói tekintély megóvassék, erősbíttessék, és hogy az 
igazságszolgáltatás közegei a fegyelmi törvény által önálló
ságukban ennek kárára meg ne ingattassanak, —- ehhez egész
séges bírói szervezet szükségeltetik.

Ha mi a bírót felelőssé akarjuk tenni, meg kell adni a 
módot, hogy a felelősséget el is bírja. És erre első sorban szük
ségeltetik, hogy képzett legyen.

A bírói hivatalba való belépés nagy kérdése a legtöbb állam 
törvényhozását foglalkoztatja és foglalkoztatta.

A biró belső értékétől függ az igazság értéke és a törvény 
üdvös eredménye. A független bírónak bátorsága lesz kimondani 
egy ítéletet, de a tudatlan, iszonyú károkat okoz. Minden ítélet 
a felek egyikének elégtételt, másikának szomorúságot vagy 
boszúságot okoz, csak a képesség az igazat felismerni, adhatja 
meg neki az irányt, melyet követnie kell.

Francziaországban az első császárság, a restauratio, a 
második császárság alatt, a bírói noviciatus, mint auditoriatus, 
mint kisegítő bírói intézmény, mint bírói attaché volt szabá
lyozva, maga a bíróság gyakran adott kifejezést óhajának, hogy 
az szerveztessék. 1875-ben D ufaure igazságügyminiszter ideig
lenes pályázatot nyitott a bírói hivatalba való való belépőknek, 
a kik egy bizottság által vizsgáltattak meg, mely állott a sem- 
mítőszék egy tagjának elnöklete alatt, jogtanárok, bírósági 
tagok és ügyvédekből, mely bizottság előtt két jogi kérdés»
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melyet a jelöltek sorshúzás által kaptak, irásbelileg oldatott 
meg 6 óra lefolyása alatt és miután a kérdések helyesen oldat
tak meg, bocsáttattak a jelöltek szóbeli vizsgára, a hol egy órá
val előbb tudva meg sorshúzás utján a themát, melyről szólni 
kell, egy félórái tanulmány engedtetett és ezután egy órán át 
szóbeli vizsga tartatott a jelölttel. A bizottság ajánlta az érde
meseket az igazságügyminiszternek, kiknek soraiból neveztet
tek az «attaché»-k, azok pedig, kik nem voltak kinevezhetők, 
külön lettek az igazságügyminiszter figyelmébe ajánlva. Az 
eredmény meglepő volt, örömmel elfogadtatott e rendszer, és 
1876, 1877 és 1878-ban folytattatott, de már 1879-ben elejtetett. 
Picot «La reforme judiciaire en France» kiváló munkájában 
következőkép magyarázza meg az elejtés indokát: «A I)u- 
faure»-t követő miniszterek magukhoz akarva ragadni minden 
kinevezést, mellőzték a legméltóbbakat, hogy szolgálatokat 
jutalmazzanak meg. Az ujonczozás uj módja nem tetszett nekik, 
előnyt adtak annak, mely a kedvezésnek tág kaput nyit. Pedig 
megítélni tudományosságukat, Ítéletük szabatosságát, irályukat, 
azt, hogy miként ítélkeznének, mily előadók volnának, vagyis, 
hogy miként tudnának bánni a tollal és a szóval, csak ily vizs
gák alapján lehet megbírálni.»

Poroszországban a bírói noviciatus egyike a legszigorub- 
baknak. Az, a ki bírói pályára akar lépni, miután az egyetemi 
fokot elérte, egy vizsgának van alávetve. A vizsgáló bizottság 
áll a főtörvényszék első elnökéből, bírák, tanárok vagy ügyvé
dekből, egy tárgy felett kell hat hét alatt írásbeli dolgozatot 
elkészítenie, mely elfogadott írásbeli dolgozat után szóbeli 
vizsgát tesz. Az elfogadott jelölt referendarius nevet kap és a 
bírói hierarchiához tartozik. Választja a bíróságot, melyhez 
jönni akar és megkezdi próbaidejét, és ha kiképzése már előre
haladt, panaszok felvétele, egyes tanúnak kihallgatása, ügy
darabok összehasonlítása bízható reá, mindenkor a biró fel
ügyelete alatt. Másfél évi próba után vezethet vizsgálatot, mely- 
lyel a biró megbízza, tanúkihallgatásokat eszközölhet. Két év és 
9 hó múltán az ügyészséghez tétetik át. Ha ismerete kielégítő, 
a törvényszék igazgatójától bizonyítványt nyer, és az elnök 
kiküldi V2 vagy 1 évre ügyvédhez, a hol védelmezhet is az ügy
véd felelőssége mellett. Végül beosztatik Va évre a felsőbíróság -
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hoz, ezzel próbaideje letelt, melynek azelőtt legalább 4 évet, 
jelenleg legalább 3 évet kell kitenni, feltéve, hogy az nem 
hosszabbíttatik meg járatlanság okából. Ekkor a referendárius 
Berlinben 6 legfelsőbb biróból álló bizottság előtt leteszi a 
második vizsgát. A szóbeli vizsga az általános jogból és egy 
védelemből vagy ítélethozatalból áll, melynek tárgya vagy ügy
irata 3 nappal előbb adatik tudtára. Az Írásbeli vizsga 2 részből 
áll, egy előadásból és ítélethozatalból; a második vizsga vala
mely gyakorlati kérdés feletti tudományos munkából. Ez utóbbi 
vizsgára csak akkor bocsátható, ha az elsőt jól tette le. Ha 

-e vizsgákat kiállotta, assessornak lesz kinevezve, bírósághoz 
beosztva, hol csak oly ügyekben van szavazati joga, a melyekben 
előadó, de a miniszter kiterjesztheti szavazati jogát.

Olaszországban szintén vegyes bizottság vizsgálja meg szó
beli és írásbeli vizsga mellett a juris doctort és ügyvédi vizsgát 
letett fiatal embereket, a kik a bírói pályára készülnek. E bizott
ság határozata alapján léphetnek be a bírósághoz mint udiiori, 
6 havi próbaidő után vicepretorokká nevezhetők ki. Egy évi 
auditoriatus után practikus vizsgára jelentkezhetnek, mely meg
nyitja a bírói hivatal elnyerésére való képességet. A practikus 
vizsga felső bírósági tagok előtt írásbeli és szóbeli vizsgából áll. 
Három évi próbaidő után, azon auditor, a ki a practikus vizsgát 
letette, aggiunto judiciario lesz, és legalább 25 évesnek kell 
lennie.

A mi viszonyainkról e tekintetben azt hiszem felesleges 
bővebben szólni. A külön vizsga nélkül egy egyetemi vizsga 
letétele után belépő fiatal ember idők folyamán aljegyző lesz, 
és igaz ugyan, hogy az 1883. I. t.-cz. haladást jelent, a mennyi
ben meghatározza, hogy jegyző csak akkor lehet, ha bírói vizs
gát tett, de a kétszeri ismétlés esetén visszavetett egyént szá
nalomból keresztülbocsátja a bizottság, és így ha közepes tehet- 
ségüek, nagy veszélynek hordják magukban forrását, mert a 
bírói karnak zöme kell, hogy a bíróság mellett gyakorlókból 
kerüljön ki.

A bírói függetlenségnek egyik főoszlopa ugyan az elmoz- 
díthatlanság, mely arra szolgál, hogy a bírót megvédje a felek 
gyűlölete és a hatalom elégedetlensége ellen, a mely elmozdít
hatná őt helyéről, hogy megbüntesse egy neki nem tetsző ítélet
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miatt, de más veszély fenyegeti a bírói függetlenséget az előlép
tetés vagy a kinevezés képében. A biröi hierarchia fokozatokat, 
rejt magában, az emberi természetben fekszik a fokozatokat 
elérni akarni; a jegyző—biró, a biró-—elnök, az elnök—tanács
elnök akar lenni, és ez veszélyes, mert mindég arra néz, a ki a 
fokozatot megadja, és ez függő helyzetbe hozza az igazságügy
miniszter irányában. Az igazságügy miniszter pedig, kinek erős
nek kell maradni fenyegetés, kérelem, befolyás, hála, barátság
gal szemben, egy rossz kinevezés miatt felelőssé nem tehető, 
de nem is tétetik, mert nem tudunk esetet arra a lefolyt 
30 évben, hogy igazságügyminiszter felelőssé tétetett volna 
valamely birói kinevezés vagy előléptetés miatt, — de hogy 
tanács, ellenőrzés nélkül, csak saját belátása szerint sokszor 
a véletlen behatása alatt léptethessen elő vagy nevezhessen ki 
bírót, helytelen dolog.

A bírák kinevezése és előléptetése tekintetében többféle 
rendszer uralkodik. Nem akarok itt szólni Amerikáról, a hol a 
legfelsőbb itélőszék tagjain kívül, kik elmozdíthatlanok és kik 
Ítélnek az alkotmány megsértése felett, a többi bírák választat
nak és Svájczról, a hol a bírák szintén választatnak; a válasz
tási rendszer a corruptiónak magvát önmagában hordja, de nem 
kevésbbé veszedelmes azon rendszer, melyet Belgium követ a 
felső bíróságokra nézve, hol a megüresedett helyre két lajstrom 
terjesztetik elő, egyet maga a felső bíróság, másikat a kerületi 
tanács, a semmitőszékre nézve pedig egyet a semmitőszék, 
másikat pedig a senatus terjesztvén elő, úgyszintén a rendszer, 
mely 1870-ben Francziaországban terveztetett, hogy a sem- 
mítőszék önmaga egészíti ki magát. A belga rendszer a politi
kának ad nagy befolyást a bíróságnál, a franczia a nepotismus- 
nak és monopóliumnak, ha pedig, a mint ugyancsak Franczia
országban terveztetett, kinevezési bizottság adatnék az igazság
ügyminiszter mellé, ez sem szüntetné meg a bajt, mert a 
felelősség elháríttatnék az igazságügyminiszterről, és egy helyett 
10 ember volna kitéve annak, hogy a protectio megtegye hatá
sát, és gyámság alá vétetnék az igazságügy legfőbb őre, kinek 
a kinevezésekre befolyást kell adni. Picot érintett munkájában 
a bi ói kinevezési rendszert úgy tervezi, hogy azon birói tes
tület, hol üresedés állott be, legyen megbízva lajstrom előter
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jesztésére, de nehogy egyoldalúvá váljék az előterjesztés és 
kasztszerüve, a jogtudósok külön gyülekezetét tartanának egy 
lajstrom készítésére, az igazságügyminiszter pedig választana 
az előterjesztettek közül. A semmítőszékre nézve minden felső 
bíróság kiküldené megbízottját, ezenkívül ügyvédek, tanárok 
külön gyülekezeten állítanák össze lajstromukat. A nagy nevű 
szerző igy ajánlja tervét: «megvagyunk győződve, hogy az 
obscurus bíró vagy ügyvéd, kinek jelleme vagy tulajdonságai 
meg nem felelnek, nem juthatna így előbbre illetve bírói szék
hez politikai vagy más befolyás utján, de ennek ellenében hány 
jeles ember jutna oda, a hová most, mert a központban nem 
ismerik vagy mert nincs befolyásos barátja, soha el nem érke
zik. Az elnökre a választást tervezi és pedig a legfelsőbb itélő- 
szék, — a főtörvényszék és első folyamodásu törvényszék elnö
keit, — a legfőbb itélőszék elnökeit pedig, a minisztertanács 
választaná és az elnökök állandóak volnának. Nálunk a birói 
ügyviteli szabályok a hivatali állomások betöltéséről, csak is az 
első folyamodásu bíróságoknál rendelkeznek, és meghatározzák, 
hogy 3 egyén hozandó javaslatba a pályázók közül, de ezen 
lajstromhoz a miniszter kötve nincs, a felebbviteli bíróságnál 
pedig még pályázatnak sincs helye (269. §.) és így e kérdés 
csak úgy nincs megoldva, mint a birói szervezet más kérdései.

Szólanom kellene a birói fizetésről, mely nélkül az «állás 
tekintélye», a «hivatás méltósága» csak phrasis és mely kér
dés, daczára a megváltozott gazdasági, társadalmi viszonyoknak 
oly következetesen mellőztetik ; szólanom kellene a bírák beosz
tásáról tanácsokba, hogy a polgári bírák egyoldaluakká, a bün
tető bírák folytonos büntetés kiszabása által tulszigoruakká ne 
váljanak, a nélkül, hogy igazságszolgáltatás szenvedjen általa. 
Pedig nagy fontosságú dolog ez, mely Francziaországbau 
1820-ban akként volt szabályozva, hogy egy bizottság állapí
totta meg évenkint a bírák beosztását, és a plenum határozott 
azok helyessége felett, és mely 1859-ben ugyancsak az állam
csíny szerzője által akként lett módosítva, hogy az elnök az 
ügyészszel együtt állapította meg a beosztást, és helybe hagyás 
végett az igazságügy miniszter elé terjesztette azt. A második 
császárságnak t. i. voltak perei, melyeknél úgy kellett össze
állítani a tanácsokat, hogy győzelmesen kerüljön ki belőle.
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Beryer a nagy szónok és ügyvéd 1868-ban egy sajtóper alkal
mából rámutatott e helytelen törvényre, és 1870-ben a máso
dik császárság ezen helytelen intézkedése megváltoztatott. Bírói 
ügyviteli szabályaink (1881. 3274. sz. rendelet) az elnökökre 
bízzák a szakosztályokba való beosztást, és meghatározzák,, 
hogy évközben — múlhatatlan szükség esetét kivéve — változ
tatást tenni nem lehet, tehát az elnöknek adatik oly jog, mely, 
ha a bíróság nem független, a legkárosabb következménynyel já r
hat. Szólanom kellene a bírák gyülekezeti jogáról, a bírák szol
gálati kötelességei és jogairól, mindezek összefüggnek a fegyelmi 
törvény megalkotásával. De felolvasásom kitűzött czélja a bíró
sági fegyelmi törvényjavaslat méltatása és igy csak megvilá
gításképen lehet intézményeket felhoznom, melyek feltárják 
előttünk, hogy mily háttere van egy bírósági fegyelmi törvény
nek, melyek felderítik, hogy mily hátrányokat rejtenek maguk
ban a hiányzó vagy helytelen intézkedések, ha alap, ha garantia 
nélkül kiteszszük a bírót nem annyira a fokozott mint ellen- 
őrizlietlen szigornak. És ezzel áttérek magára felolvasásom tár
gyára.
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III. FEJEZET.

A bírák és bíróság! hivatalnokok felelősségéről, valamint az ezzel összefüggő 
kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslat.

A bíró két irányban tétethetik felelőssé: ha tulajdonké- 
peni hivatali bűntettet vagy vétséget követ el, másodszor, ha 
fegyelmileg vétkezik. A jelen javaslat a hivatali bűntetteket 
nem tárgyalja, ezen intézkedések a büntető törvény feladatát 
képezik, e szerint a javaslat czíme tág.

Az 1871: VIII. t.-cz. el volt nevezhető felelősségi törvény
nek, minthogy büntető törvény hiányában, felvette a hivatali 
bűntetteket is, de azóta a felelősségi törvény e része kivétetett 
innét és így megmaradt a mi szabályozandó, a bírák fegyelmi 
vétsége, de minthogy a kártérítés is fel van véve e törvény- 
javaslatba. a javaslatnak a bírák és bírósági hivatalnokok fe
gyelmi vétségéről és kártérítési kötelezettséréről kellene szólni.

Az általános határozatok megállapítják 1. a fegyelmi, 2.,
eo
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a vagyoni felelősséget, azt, hogy kire terjed ki a törvény ha
tálya.

A vagyoni felelősség tekintetében kimondja a javaslat, 
hogy : «a biró és birósági hivatalnok vagyonilag is felelős mind
azért a kárért, a melyet hivatalos eljárásában szándékosan, 
gondatlanságból vagy nyilvánvaló tévedésből okozott, ha a kár 
a törvényben meghatározott jogorvoslatok igénybe vételével 
nem volt elhárítható.» (2. §. első bekezdés.) Számtalan jogi 
könyvet, törvényt kellett felütnünk, hogy megtaláljuk, mi 
az a nyilvánvaló tévedés, mert megkülönböztetnek személyi, 
tárgybani, azonossági, tulajdonsági, ténybeli és jogi, menthető 
és nem menthető tévedést, de nyilvánvaló tévedés sehol sem 
található. Téved valaki, ha valamit valónak képzel, a mi nem 
az, vagy a mint W indscheid] (Lehrbuch I. к. 222. 1.) meghatá
rozza : ha a nyilatkozó nem bir öntudattal, hogy adott nyilat
kozatában valami akarva van, a mit nem akart. Az ily téves 
képzelet folytán előállott akarat, minthogy az ez által lett elő
idézve, nem tekinthető akaratnak. Különbség teendő azonban a 
menthető és menthetetlen tévedés között. Menthető tévedésnek 
mondható a ténybeli, nem menthető a jogi tévedés, azonban ez 
nem elég szabatos, az egyedüli megkülönböztetése a tévedésnek az, 
vajon vétkes gondatlanságból előidézett-e, avagy nem ? A ki hely
telenül magyaráz egy törvényt, a ki helytelen következtetéseket 
von le az adott körülményekből, téved, talán, hogy úgy mond
jam «nyilvánvalólag» téved de veszélyes ily terminológiát hasz
nálni egy törvényben kártérítés megállapítására, egyrészről, 
mert a biró hiába fog fordulni a tudományhoz felvilágosítás 
adása végett, hogy mi a nyilvánvaló tévedés, másrészről, mert 
az egyes bírói cselekvények helytelen, igaztalan megítélésére 
vezet. De helytelen a tévedést külön felemlíteni, kártérítés meg
állapítása végett, mert in ultima ratio a tévedés vagy vétkes 
gondatlanságból származik, és akkor a vétkes gondatlanság álla
pítja meg a kártérítési kötelezettséget vagy nem abból szár
mazik, és akkor nem sújtható a biró kártérítéssel.

Más kérdés azonban az, vajon szabad-e a bírót ily súlyos 
kártérítési kötelezettség alá vetni. Nincs a világon törvény, 
mely tovább menne e tekintetben a gondatlanságnál. Érdekes 
a nemet polgári törvénykönyv tervezetét összehasonlítani jelen
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javaslattal. A 736. §-ban a birák kártérítési kötelezettségeiről 
rendelkezvén, csakis a dolus és gondatlanság miatt előállott 
kárt rendeli megtérítendőnek. De tovább megy e §. 3-ik bekez
désében és azon birót, a ki valamely ügy vezetésénél vagy 
jogügy feletti határozatnál hivatali kötelességét megsérti, csak 
akkor teszi felelőssé, ha a kötelességsértés a büntető eljárás 
útján alkalmazandó nyilvános büntetéssel van sújtva. Nagy 
harcz van azonban azok között, a kik csak dolus és azok között, 
a kik culpa lata esetében is kártérítés alá vonják a birót. 
A német gyakorlat hajlott ahhoz, hogy a culpa lata is alapul 
szolgál a kártérítésnek. Az ausztr. polg. tvkv. (1341. §.), a code 
civil, a svájczi Bundesgesetz a meg nem engedett cselekmények 
általános határozatában, nem vettek fel külön rendelkezést a 
szolgálati kötelezettség megsértéséből eredő felelősségről. A birák 
kártérítési kötelezettségét szabályozza a franczia code de proce
dure 50. és következő czikkében, a hol kimondja, hogy eltekintve 
azon esetektől, melyekben a törvény a visszkeresetet határozot
tan megengedi, vagy a birót kártérítési kötelezettség mellett fele
lőssé teszi (code civil 2063. §.), visszkeresetnek van helye a 
bíró ellen, ha részéről a peres eljárás folyama alatt vagy a 
határozathozatalnál fondorlat, csalás vagy zsarolás (recus- 
sion) forog fenn, vagy pedig megtagadása a jogszolgáltatásnak. 
A porosz alig. Landrecht: Ueber die Bechte und Pflichten der 
Diener des Staates (II. к. 10. fej. 88-—91 és 127— 145. §-aiban 
a kisebb gondatlanságért is felelőssé teszi a birót a harmadikkal 
szemben. A fenállott Obertribunal gyakorlata ingadozott, de a 
határozathozatalnál kártérítés megállapítására dolus és culpa 
lata követeltetett. A szász p. tvkv. (15U6. §.) szerint azon biró, 
ki szándékosan vagy vétkes gondatlanságból kárt okoz a fél
nek, kártérítéssel tartozik. Hasonló a zürichi Gesetzbuch (1852, 
1854. §.)

A német legújabb tervezet álláspontja e tekintetben követ
kező : Nem szabad a birót minden kárértfelelőssé tenni; nehogy 
azonban kételyek merüljenek fel, szükséges kimondani, hogy a 
biró, a ki valamely ügy vezetésénél vagy jogügy feletti határo
zathozatalnál, melynek elintézése tisztéhez tartozik, hivatali 
kötelességét megszegi, csak akkor felelős az ez által bekövetke
zett kárért, ha szándékosan követte azt el. A vétkes gondatlan-
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Ságra is kiterjeszteni, nem egyeztethető össze a jogrend fentartá- 
sára nélkülözhetlen bírói függetlenséggel. Az ítélő biró nem 
tehető ki a veszélynek, hogy utólag a törvény téves vagy egyál
talában elmaradt méltatása miatt egy más biró által felelőssé 
tétessék. Ily veszély megfosztja őt, a bírói hivatal gyakorlatához 
szükséges elfogulatlanságtól és annak gyakorlatára képtelenné 
teszi őt. Csak azért legyen felelős a biró, ha a jogot szándéko
san megsérti. A vétkes gondatlanságért azért ne legyen felelőssé 
tehető, mert a vétkes és könnyű gondatlanság közti különbség 
oly finom és annyira az e felett ítélő mérlegelésétől függ, hogy 
a culpa latától is el kell tekinteni. Ilyen különben a franczia 
gyakorlat is, melyet D alloz (Repertoire 1856, 6. köt. 899. lap) 
nagybecsű munkájában ismertet, és ki egyenesen kizárja még a 

Jaute grave, faute grossiere esetében is a kártérítési kötelezett
séget, ha csak nem mutatkozik szándékoltnak. «Mily veszélyes 
volna a bírói hivatás, ha még intelligent!ájának megtévedésé
ről is felelnie kellene», mondja D alloz. «Kétségtelen, hogy ha 
a törvények alkalmazása mindenkor egyszerű és könnyű volna, 
a rósz ítélkezés (mai jugé) súlyos hibának volna tekinthető: 
de Benki sincs kétségben, hogy még a legkitűnőbbek is zavar
ban vannak sokszor megkülönböztetni a jogost a nem jogostól 
és kifejteni a felek által elhomályosított igazságot. Senki sincs 
kétségben, mily nehéz és szövevényes a törvénykezés tanul
mánya és egy ügyes védelem argumentumai mily nehézzé teszik 
a törvény helyes alkalmazását. Milyen volna a biró állása, a ki 
munkájának következményéül nem nyerne mást, mint a gyű
lölet és boszú által inspirált felek kártérítési követelését, és 
melylyel szemben Ítélete és észjárásának tévedéseiért volna fe
lelős !»

Mily nagy a különbség a franczia és német felfogás és a 
magyar javaslat közt, pedig Német- és Francziaországban 
hosszú időn át képzett, jó fizetéssel ellátott, független bírák 
vannak. A magyar felelősségi törvény pedig kiterjeszti nemcsak 
a dolus, culpa lata, levis, levissimára a felelősséget, hanem 
még egy újnemü tévedésre, a «nyilvánvaló tévedés»-re is, tekin
tet nélkül az ítélethozatalnál vagy más szolgálati kötelezettség
nél elkövetett kötelességsértésre.

«A biró vagy bírósági hivatalnok vagyonilag felelős azért
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a kárért is, a melyet az államnak a fennálló kezelési szabályok 
meg nem tartásával okozott.» (Mondja a javaslat 2. §. 3-ik 
bekezdése.) Ily tág értelemben véve még a menthető tévedésből 
előállott kár megtérítésében is marasztalandó volna, holott a 
vétkest legroszabb esetben a könnyű gondatlanságon túl bün
tetni nem volna szabad. «Ha a biró vagy bírósági hivatalnok 
nyilvánvaló tévedésével, mulasztásával, késedelmével vagy 
hanyagságával a félnek jogorvoslat igénybe vételére vagy pa
nasztételre okot adott, az azzal összekötött kiadások és költsé
gekért szintén vagyoni felelősséggel tartozik.» (2. §. 5-ik bekez
dése). A tévedés, mulasztás, késedelem, hanyagság azonban 
csak kifolyásai vagy a szándéknak, vagy a gondatlanságnak és 
lehet vagy véletlen által előidézett vagy más okból menthető,, 
hogy tehát bármily nyilvánvaló tévedés, mulasztás, késedelem 
vagy hanyagságért vagyoni felelősséggel tartozzék a biró, a leg
helytelenebb eljárás volna, pedig a javaslat külön választja és
megkülönbözteti a szándékot, gondatlanságot és nyilvánvaló 
tévedést, — a mulasztástól, késedelemtől, hanyagságtól. Az 
1871 : VIII. t.-cz. a kártérítésre nézve a szándék és vétkes gon
datlanságot kívánja meg és pedig úgy a cselekvés, mint a mu
lasztás által elkövetett cselekménynél, a mi az egyedül helyes, 
mert a javaslat álláspontja igaztalanságra vezet. A kártérítési 
kötelezettség általános határozatait méltatva, kénytelen vagyok 
foglalkozni az általános határozatok azon rendelkezésével is, 
mely a birósági eljárás során alkalmazott szakértőt bírósági 
hivatalnoknak tekinti, és ez által oly vagyoni felelősségi eljá
rás alá vonja, mint a bírót. Mindenekelőtt nagy különbség 
van a biró és más egyén felelőssége között; míg a biró 
nem omnis culpa lehet felelős, addig más egyén szigo
rúbb felelősséggel tartozik. — De ha a javaslat álláspontjára 
helyezkedünk is, és úgy a birót, mint a szakértőt omnis culpa 
felelőssé teszszük, a fegyelmi eljárás által is megnehezíttetik 
egy rosszhiszemű vagy vétkes gondatlanságból eljárt szakértő 
ellen kártérítést követelni, kinek különben hivatali jellege nin
csen és kinél a javaslat szerint szintén első sorban az vizsgá
landó, vajon szakértői véleménye alapján hozott bírói ítélet 
ellen kimeríttetett-e a jogorvoslat és kinek a birákkal egy 
sorompónáli megjelenése egyáltalában nem szolgál a bírói
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tekintély megerösbítésére. De ha már ily messze megy a javas
lat, következetesen a tolmácsokat is fel kellett volna vennie, a 
kiknek jelenleg a törvényszéki elnök a fegyelmi hatósága. A né
met tervezet elejti a szakértőknek fegyelmi úton kártérítésben 
való marasztalását, ott azzal indokoltatik ez intézkedés, hogy a 
culpa levis esetén se menekülhessen a kártérítéstől. A kártérí
tési kötelezettség összefüggvén a kárkereseti eljárással, e fejezet 
kapcsán kell róla szólani.

«Annak a kárnak a megtérítése czéljából, a melyet a biró 
vagy bírósági hivatalnok szándékosan, gondatlanságból vagy 
nyilván való tévedésből okozott, az eljárás első sorban a vagyoni 
felelősség megállapítása végett az illetékes fegyelmi bíróságnál 
teendő folyamatba.» (103. §.) A javaslat ezen rendelkezéséből 
kitetszik, hogy félreismeri a kárkereseti eljárás megindíthatása 
megengedésének tulajdonképeni czélját. Fontos érdekek meg
óvása forog itt szóban, midőn a biró helyéről leszállíttatik és 
oda állíttatik félnek. Yexatorius eljárás, a fel gyűlölködő, boszú- 
álló czélzatának megakadályozására, de legfőkép a bírói méltó
ság megóvása czéljából állíttatik fel azon garantia, hogy mielőtt 
kártérítési követelését érvényesíteni jogosítva volna, egy forum 
nyilatkozzék, vajon megengedhető-e a kereset megindítása. 
Nem a vagyoni felelősség megállapítása, hanem a kárkereseti 
eljárás megengedhetősége az, a mely felett a fegyelmi bíróság 
határozni tartozzék.

Mihelyt meg van engedve, hogy a biró az adott esetben 
nem biró, hanem közönséges fél, ugyanazon elbánás alá esik a 
kár követelésre nézve, mint más polgár. Ugyanazért a 107. § túl
terjeszti a fegyelmi bíróság hatáskörét, a midőn a második pont
ban azt is vizsgálja: «forog-e fenn valóban kár?» Holott csak 
arra szőritkozhatik, vajon forog-e fenn oly cselekmény, a 
melyért megengedhető, hogy a biró ellen kártérítés támasztható 
legyen, de az első pont «jogosított-е a folyamodó kártérítés 
követelésére» és az 5-ik pont, mely szerint vizsgálni tartozik, 
«az a biró okozta-e hivatalos eljárásával a eselekvényt, melyért 
kártérítést kíván a fél» és nem úgymint a javaslat mondja: «az 
a biró okozta-e hivatalos eljárásával a kárt, a ki ellen a fél a 
vagyoni felelősség megállapítását kéri», természetszerűleg meg
állapítandó a fegyelmi bíróság által.
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Hogy forog-e fenn kár (2. pont), volt-e az törvényszerű 
jogorvoslatokkal elhárítható (4-ik pont), már a polgári rendes 
biró által vizsgálandó és a kár összegének megállapítása is oda 
tartozik. A fegyelmi bíróságot kártérítés felett Ítélő bírósággá 
megtenni se nem czélszertí, se nem jogos. Elzárni valakit attól, 
hogy kárkövetelését érvényesíthesse, mert nem felebbezett, nem 
engedhető meg, mert a polgári biró ítélheti meg csak, vajon 
vétkesen nem élt-e jogorvoslattal, vagy pedig vis major, vélet
len stb. folytán. Ezen az állásponton áll az 1871: VIII. t.-czikk, 
mely feltételül tűzi ugyan, hogy jogorvoslatot használjon a fél, 
de ez a 70. §. szerint csak a polgári bíróság előtt jön szóba. 
Hasonló az álláspontja a code de procédure civile-nek. A fran- 
czia kárkereseti eljárás pris-á-partie-nek van nevezve találóan 
«prendre le juge comme partié» a bírót mint félt tekinthetni. 
Francziaországban még több garantiával van körülvéve a biró, 
a mennyiben előbb egy bírói tanács külön megvizsgálja, vajon 
forog-e fenn oly cselekmény, mely a biró kártérítési kötelezett
ségét megállapíthatja, és csak azután, miután a tanács határo
zott, szólíttatik fel a biró nyilatkozatra, mely nyilatkozat meg
érkezte után egy másik tanács contradictorius eljárás mellett 
megállapítja ellenében a kárkövetelés megengedhetőségét, mely 
határozat után indítható meg a polgári biró előtt a kártérítési 
eljárás. Az osztrák 1872-ik július 12-iki kártérítési eljárás nem 
ismeri ezen garantiákat, hanem fegyelmi eljárás nélkül a má
sodik fórumra bízza a kártérítési eljárást biró ellen, melynek 
ítélete felebbezhető a legfőbb törvényszékhez.

A javaslat 109. §-a szabályozza, mikor nem kell előzetes eljá
rást kérni és e tekintetben egy pont kivételével azonos az 
1871:VIII. t.-czikkel. A B-ik pontban azonban kimondja: «ha 
az illető biró vagy bírósági hivatalnok kártérítési kötelezettsé
gét perrendszerü bizonyítékot képező okiratban elismerte, és 
csak a kártérítési összeg képezi a kérdés tárgyát», egyenesen a 
polgári biró elé viheti az ügyet.

Magasabb szempontból kell a bírót tekinteni, a ki elismer
heti ugyan kártérítési kötelezettségét, de nem teheti ki magát 
annak, hogy hivatalos cselekményéből folyólag, kötelezettséget 
vállaljon magára. Itt csak illetékes hatóság lehet hivatva meg
bírálni azt, vajon forog-e fenn ok arra, hogy ő mint fél meg

28

66



29

jelenhessen a bíróság előtt. Nem tagadom, hogy lehet burkolt 
kötelezettség-elismerés váltó vagy más jogczím alakjában, de a 
törvénynek legalább tiltani kell, hogy ezt megtehesse, mert 
végre is a «bírónak» cselekménye, nem az ő saját személyének 
cselekménye, hanem az egész bírói karé és az egyes ember 
mint biró nem mondhat le azon jogokról, melyek a bíróságot 
vagy bírót egyáltalában illetik.

A 110. §. szerint «a biró nyilvánvaló tévedése, késedelme, 
mulasztása vagy hanyagsága folytán a fél által igénybe vett 
jogorvoslat vagy panasz által okozott költségeknek megtérítését 
a félnek jogvesztés terhével a felebbviteli, illetve panaszbead
ványban kell kérni. — A felebbviteli bíróság, illetve a pa
nasz elintézésére hivatott hatóság ily kérelem esetében felvilá
gosítást kívánhat, és a kérelmet rendszerint az ügy érdemében 
hozott határozatában dönti el.» Már említettük, hogy a mulasz
tás és késedelem csak akkor szolgálnak kártérítés alapjául, ha 
gondatlanságból erednek, a hanyagság pedig természetesen 
mindenkor vétkes gondatlanságból eredje tekintetben az 1871 : 
VIII. t.-cz. nyilvánvaló vétséget kívánt meg, a mely a gondat
lanságnak nagyobb fokát rejti magában. De nem érthetek egyet 
a javaslat azon rendelkezésével sem, hogy az ügy érdemében 
hozott határozatban döntendő el a felebbezés folytán felmerült 
kártérítési kérdés. Nem szép látvány a bírónak az ügy érdemé
ben történő lepiszkolása, és nem szolgál a birói tekintély eme
lésére. Ily határozatok külön kiadványba volnának foglalandók.

A 111. §. az államnak azon jogot engedi, hogy ha a biró az 
államnak a számadás terhe alatt kezelt pénzben vagy tárgyak
ban kárt okozott, az eljárás közigazgatási úton folyik és üy kér
désben az igazságügyminiszter határoz. A bírónak közigazgatási 
eljárás alá vonása mindenesetre új dolog, de veszedelmes elv, 
prsejudicálhatni igazságügyminiszteri határozattal a bíróság ha
tározatának. Az elmarasztalt bírónak meg van ugyan adva a jog 
nyilatkozni a határozat előtt és a 112. §. alapján polgári peres 
eljárást indítani az igazságügyminiszteri határozat ellen, de az 
a 64 éves curiai biró, a ki utolsó fórumon fog Ítélni benne, 
önkéntelenül is meg fogja gondolni, vajon fog-e tetszeni ítélete 
annak, a ki disponálhat felette 65 évének betöltésével, nem is 
szólva ezúttal egyéb veszélyről.
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Hogy az állam esetleg meg ne károsodjék, másként biztosí
tandó, mint az ekként hozott igazságügyminiszteri határozat 
alapján megadott kielégítési végrehajtási jog által, melyet a 
javaslat is méltánytalannak tart, ha keresetet ad be a biró, és 
mely biztosítási végrehajtássá alakul át ez utóbbi esetben.

Az is méltánytalan, a mit a 114. §. mond ki, hogy csak is 
hivatali sikkasztás esetében okozott kárért legyen felelős az 
állam a félnek. Hol van a hivatali hatalommal való visszaélés 
bűntette eseteiben eredt kár, a hivatali titok felfedezéséből, a 
hivatali kötelesség megtagadásából eredő kár megtérítője, mely 
Ausztriában az 1872-iki törvény szerint az állam.

Hol van szabályozva a felügyeleti jogból eredő kár eseté
ben vagy ha több biró lett elmarasztalva, az egyetemleges kár
térítési kötelezettségnél a visszkeresetnek mikénti és mily úton 
való érvényesítése ? Hol, — mi történjék azon birói határozat
tal, mely, kimerítve lévén a jogorvoslat,— alapul szolgál a kár
térítésre, és mely dolus vagy culpa lata mellett hozatott; e kér
dések pedig felmerülnek és szabályozásuk elkerülhetlen.

A mi a fegyelmi vétségeket illeti, úgy a 8. § a j  pontjának 
meghatározása szerint fegyelmi vétséget követ el «a ki hivatali 
kötelességét épen nem teljesíti»; ez azonban nem fegyelmi vét
séget, hanem a btk. 480. §-a értelmében hivatali hatalommal való 
visszaélés vétségét képezi, melyre pedig a büntető törvény 
3 hónapig terjedő fogházat szab. Hiányzik különben ezen §-ban 
az, mely megkülönbözteti a fegyelmi vétséget a közönséges vét
ségtől, hogy t. i. nem azon bűnös czélzatból szegi meg hivatali 
kötelezettségét, hogy magának vagy másnak illetéktelen hasz
not vagy másnak jogtalan kárt okozzon. Ezen szempont alá 
sorozandó a b )  pont is, a mely kimondja, hogy vétséget követ 
el a biró, a ki hivatali kötelességét szándékosan vagy gondat
lanságból megszegi.

к  ej pont szerint pedig: «a ki magaviseletével állásának 
tekintélyét sérti, vagy botrányos magaviseletét tanúsít, általá
nosságban fejezi ki ugyan a magaviselet általi sértést, de nem 
határozza meg, vajon csak hivatalban vagy pedig azon kívül 
elkövetett magaviseletéi visszaélésre is kiterjed-e a kötelezett
ség, pedig ez fontos, mert a biró könnyen hivatkozhatik arra, 
hogy hivatalán kívül nem biró, és így nem követ el fegyelmi
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vétséget. Ugyanezért a legtöbb fegyelmi törvény részletesen szö- 
vegezi e pontot, mert nem közömbös a bírói karra nézve, hogy 
mindig tisztelet tárgya legyen, bárhol jelennek meg tagjai.

A d )  pont szerint fegyelmi vétséget követ el, «ha hivatali 
székhelyéről vagy rendeltetési helyéről főnöke engedelme nél
kül eltávozik, vagy ha székhelyét vagy rendeltetési helyét a 
szünidő vagy szabadságidő elteltével el nem foglalja».

E pont szerint tehát ama biró fegyelmi vétséget követ el, 
a ki vasárnap pl. Esztergomba megy, vagy ha nyáron hivatali 
teendői elvégzése után üdülés végett néhány órára kirándul, a 
nélkül, hogy bejelentette volna azt.

A 9. §. példaszerűen felemlíti, hogy mi tekintetik fegyelmi 
vétségnek, emlékiratnak, beadványnak szerkesztése stb. Veszélyes 
az ily specificáló intézkedések felvétele a fegyelmi törvénybe, mert 
könnyen oda fejlődik a gyakorlat, hogy csakis a példaként fel
hozott cselekvények fenyíttetnek; valamennyi fegyelmileg bün
tetendő cselekményt pedig felvenni nem lehet, és szinte csodál
kozunk, hogy miként nem inkább más cselekmények vétettek 
fel példaként: pl. a hivatalos titok oly megsértése, mely nem 
közönséges bűntett, a tanácskozás titkának elárulása, a bírónak 
a hivatali székhelyen kötelezett állandó lakása, a pertárgy ma
gához váltásának tilalma. Mindezen részletezett kötelességek a 
szolgálati jogok és kötelességek közé veendők fel, ott van azok
nak helye és nem a fegyelmi törvényben.

Fegyelmi vétségnek tekintetik, «ha a biró hivatali járan
dóságai könnyelmű és pazar életmód miatt egy évi javadalma
zását meghaladó összeg erejéig egy huzamban 6 hónál tovább 
bírói foglalás alatt állanak» (10. §). A törvény ez intézkedése 
nem sok eredményt fog létrehozni. A hitelező gondoskodni fog 
arról, hogy megszakítsa 6 hónap elérkezte előtt a foglalást, de 
ha a pazar életmód mellett a bírónak nem több, csak egy évi 
hivatali járandósága foglaltatik le, 6 hónapon túl is maradhat 
a fizetés-foglalás alatt, pedig ez nem igen emeli a bírói tekin
télyt, akár könnyelműségből, akár más okból ered az.

De a könnyelmű és pazar életmódnak meghatározása is 
felette nehéz dolog, mert más a pazar fogalom, ha oly bíróról 
van szó, a ki nagy földbirtokos és más annál, a ki csakis fize
tésére van utalva.
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A fegyelmi büntetések megbővültek. Az 1871: VlII.t.-czikk- 
ben foglalt rosszalás ki lett hagyva és második büntetésnemül 
a pénzbírság lépett, még pedig az évi fizetés egy harmadáig tér- 
jedhetőleg. Láttuk az ismertetett fegyelmi törvényekből, hogy 
legtöbbje 1 havi fizetésig terjed, a mi különösen, ha második 
büntetési nem, teljesen elegendő, annál is inkább, mert arány
talan, szegény emberrel szemben.

Uj büntetési nem a szolgálati idő egy részének a nyugdíj 
vagy végkielégítési díj meghatározásánál leendő mellőzése és a 
fegyelmi büntetésként való áthelyezés, mely tulajdonképen nem 
egyéb, mint megbüntetése azon vidéknek, hová egy tekintélyét 
vesztett biró áthelyeztetik és megbüntetése azon testület
nek, a hová belép az, kinek a fegyelmi vétség méltóságát 
annyira aláásta, hogy meg nem maradhat többé hivatali szék
helyén.

Uj a javaslat azon intézkedése, hogy a ki fegyelmi jogérvé
nyes megbüntetésétől számított egy év alatt újabban fegyelmi 
vétséget követ el, a már alkalmazott büntetési nemnél enyhéb
ben nem büntethető. Ha már most egy biró fegyelmileg és nem 
a közszolgálat érdekében helyeztetett át, és tegyük fel, egy év 
alatt egy csekély fegyelmi vétséget követ el, pl. engedelem nél
kül kirándul, akkor újból át kell helyezni a bírót, mert igaz 
ugyan, hogy kimondja a 15. §. azt, hogy csak akkor alkalma
zandó az áthelyezés, ha a hivatali székhelyen fenforgó viszo
nyok adtak a fegyelmi vétségre okot, vagy ha a biró tekintélyét 
a fegyelmi vétség annyira aláásta, hogy tőle eredményes műkö
dés többé nem várható, de sehol sincs meghatározva, hogy ha 
egy év leforgása alatt újabban követne el fegyelmi vétségét és 
az előbbi büntetés az áthelyezés volt, hogy ily esetben más 
büntetési nemre, esetleg enyhébbre is legyen változtatható a 
büntetés. így volna ez a «kényszervégellátás» büntetése eseté
tében, mely csakis nem könnyelmű életmód mellett kimondott 
csőd esetében alkalmazható és mely a csőd megszűntével veszt
vén erkölcsi hatályát, a biró ha újból alkalmaztatnék és egy év 
alatt újabban valami csekély fegyelmi vétséget követne el,ugyan
csak kényszervégellátást kellene eltűrnie, minthogy «a már 
alkalmazott büntetési nemnél enyhébbet nem alkalmazhat a 
a fegyelmi bíróság».
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Hivatalvesztés feltétlenül alkalmazandó, ha a biró hiva
tali székhelyéről főnöke engedehne nélkül eltávozott stb. és 
állását a hozzá intézett felszólítás kézhezvétele daczára, a kitű
zött időben sem foglalja el, vagy pedig tartózkodási helyét eltit
kolja és hírlapi idézésre sem jelenik meg. Nincs fegyelmi tör
vény, mely ily szigorú büntetést mondana ki az igazolatlan 
elmaradásra; kimondják igen is, hogy az igazolatlan elmara- 
dási időre járó fizetését elveszti, kimondják, hogyha háromszor 
elköveti a fegyelmi vétséget, hivatalvesztésre ítélhető a biró — 
igy a bajor, — a porosz törvény szerint pedig, ha hivatalos fel
szólítás után 4 hétre sem foglalja el helyét, — de úgy, mint 

• azt a magyar javaslat rendeli, a melyben az sincs meghatá
rozva, meddig terjedhet az igazolatlan elmaradás, és a főnök 
tetszésére van bízva, vajon egy napot vagy egy hetet vagy 
8 hónapot akar-e neki adni — nincs fegyelmi törvény. A hír
lapi idézés pedig teljesen felesleges, de dehonestáló is nemcsak 
a bíróra, a kit felhívnak, hogy megjelenjék, de magára a bíró
ságra is. Ezt ma már minden fegyelmi törvény elejti, de sőt a 
bajor törvény annyira megy, hogy minden iratot fegyelmi ügy
ben zárt borítékban rendel a bírónak átadandónak.

A hivatalvesztésnél egy szóval sincs említve, hogy túl
nyomó enyhítő körülmények esetében mi történjék, és nincs 
különösen, hogy az özvegy és árvára nézve a nyugdíj egy része 
meghagyható legyen, a mi kétségtelenül hiány, melyet pl. a 
bajor törvény elkerül. A megintés és rosszalás, mint rendbün
tetés hatályos eszköz úgy a felügyelet szempontjából, mint a 
fegyelmi vétségek elkövetése ellen, de nem úgy mint az a javas
latban történik. Hogy az elnöknek ne legyen joga szóbelileg 
figyelmeztetni vagy inteni a csekélyebb kötelességszegő birót, 
hanem köteleztessék azt mindjárt Írásba foglalni, sérti a bírói 
önérzetet; egy barátságos figyelmeztetés elháríthatja a cseké
lyebb rendellenességet és nem szükséges mindjárt a teljes hiva
talos apparatus. De gondoskodni kell a bíróról is, nehogy ki 
legyen téve az elnök vexatorius eljárásának, és az esetben, ha a 
szóbeli intést el nem fogadná, vagy az eredménytelen volna, 
lenne az írásba foglalandó, a melynél nem csak egyfokú feleb- 
bezési jog lenne megadva a felső bíróság elnökéhez, mint azt a 
javaslat tervezi, hanem meg kellene adni a jogot a bírónak
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maga ellen kérni fegyelmi eljárást, ha ezen határozattal nem 
volna megelégedve.

A fegyelmi eljárásnál a fegyelmi törvényjavaslat általános 
határozatának azon része, mely a bírák közé sorozza az ügyé
szi kart, és a bírák mellé rendeli az alsóbb hivatalnokokat, 
felhívja a bírálatot. Az 1871 : XXXIII. t.-cz. 5. §-a kimondja, 
hogy az ügyészség a bíróságtól független és közvetlenül az 
igazságügyminiszternek van alárendelve. Következetlenség tehát, 
hogy fegyelmi eljárásuk a bíróságnak legyen alávetve. Az az 
ügyész, a ki vagy az igazságügyminiszter felhívása folytán vagy 
a főügyész rendeletére, vagy végül saját kezdeményezésére, 
vagy ugyanígy a főügyész, hivatva van a bírák és a bíróság ellen 
támadólag fellépni, alá legyen vetve magának a bíróságnak, 
melyet támadni kötelessége! nem megbénítása-e ez működésé
nek, szabad, öntudatos eljárásának ?

A franczia rendszer kiveszi az ügyészséget a bírák 
fegyelmi eljárása alól, de megadja a bíróságnak a jogot, hogy 
előforduló eseteknél bejelenthessék az ügyész vétkes eljárását 
főnökének vagy az Igazságügyminiszternek; a fegyelmi eljárás 
pedig a főnökre van bízva. Az ügyészség szervezése csak e rend
szer elfogadását teszi kívánatossá, legfeljebb hivatalvesztés 
kimondásánál volna az országos fegyelmi bíróság hivatva el
járni.

A mi a hivatalnokok elleni fegyelmi eljárást illeti, úgy 
annak a királyi táblához leendő felvitele nem szolgál a bírói 
méltóság megerősítésére. A járásbirósági írnok és a törvény- 
széki biró ne jelenjenek meg fegyelmileg ugyanazon bíróság 
előtt. Elegendő garantia volna, ha a hivatali főnök volna az 
első fokú fegyelmi hatóság és az első folyamodású törvényszék 
felebbviteli forum.

A mi a fegyelmi bíróság alakítását illeti, plenáris ülésen 
és titkos szavazás útján választandó fegyelmi bíróság csak 
akkor fog üdvösen működhetni, ha állandóbb. Ugyanazért a 
minden éven megújuló választás, mint azt a javaslat tervezi, a 
fegyelmi gyakorlat állandóságát, egyformaságát meg nem erő
sítheti, erre szükséges, hogy legalább 3 évre legyenek válasz
tandók. Ily értelmű indítvány tétetett a bajor képviselőházban 
és fogadtatott is el, azonban a Beichsrath által elvettetett és
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lett úgy szabályozva, a mint a kormány javaslata hangzott, t. i. 
az elnök általi kirendelés. De gondoskodni kell egyszersmind 
arról is, hogy az igy megválasztott bírák ne legyenek ezen 
hivatásuk által még inkább megterhelve és ne kellessen elvonni 
tőlük azon szabad időt, mely minden szellemi munkás testi és 
szellemi erejének conserválására szükséges. A mai gyakorlat 
szerint a fegyelmi bírónak, midőn 4 vagy 5 napon át referál, 
külön ülési napon még fegyelmi ügyeket kell végezni, a fegyelmi 
birói tiszt nem kitüntetés, hanem büntetés.

Hogy az ügyész felhívhassa panaszlott bírót nyilatkozat- 
tételre az előnyomozás során (44. §.), ez az ügyész hatáskörének 
túlterjesztése. A biró csak bírónak tartozzék felelettel, hogy 
pedig a közvádló hirlapilag idézhesse az ismeretlen tartózko- 
dású panaszlottat, már a fentebb kifejtett oknál fogva hely
telen.

A javaslat a tárgyalást szóbeli és nyilvánosnak rendeli. 
Eltekintve a többször hangoztatott tekintély megóvásától, a 
közérdek szempontjából is kívánatos, hogy a tárgyalás zárt 
legyen; a hivatali titokra való tekintet és az, hogy a biró, ha 
nem hivatalvesztésre Ítéltetett, hivatását nem képes nehézségek 
nélkül tovább gyakorolni, javalják a zárt ülést.

De az összes czivilizált államok fegyelmi törvénye sem 
ismeri a nyilvános tárgyalást, nincs tehát ok arra, hogy mi e 
tekintetben kivételt képezzünk.

Mód nyújtandó azonban a panaszlottnak is, hogy becsüle
tét megvédhesse az által, hogy bizalmi férfiakat hívhasson be 
a tárgyalásra.

Egy főgarantia azonban az eljárásnál hiányzik, és az a 
vádhatározatnak nem más tagok általi meghozatala, mint az 
Ítéletnek. Azon bírák, a kik a vádhatározatot hozták, többé- 
kevésbbé a vádhatározatot megelőző események, de magának 
azon körülménynek is, hogy már vádlottnak qualificálják a 
bírót — befolyása alatt állanak, ez pedig ily fontos ítéletnél, 
mely a birói függetlenségnek fékezője, elkerülendő.

Nincsen továbbá az alaptalanul vádaskodó .magánpana- 
szokra semminemű intézkedés, mert a költségelőlegezés a tiszta 
magánpanasznál nem elégtétel a meghurczolt bírónak, ugyan
azért, mint azt a kártérítési eljárásnál a code de procedure ren
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deli, az alaptalanul vádaskodó, pénzbírságban is volna marasz
talandó.

Nincsen végül a kereskedelmi ülnökök elleni eljárás sza
bályozva, ha pl. pénzbüntetésre ítéltetnek, meddig terjedjen az, 
minthogy fizetésük nincsen.

Hátra van még, hogy a javaslat új intézkedéséről, a nem 
fegyelmi vétség következtében előálló áthelyezésről szóljak. El
tekintve attól, hogy a közszolgálat érdekében áthelyezett biró a 
közönség előtt mindig olyannak fog feltűnni, mint ki megbün- 
tettetett, mert különbséget nem tud tenni a fegyelmileg és a 
közszolgálat érdekében áthelyezett között, ezen eljárás a leg
veszélyesebb a jelen rendszer vagy rendszertelenség mellett, 
«mikor a bírónak családi összeköttetéseinél vagy a helyi viszo
nyokkal kapcsolatban álló egyéb körülményeknél fogva szék
helyén maradása az igazságszolgáltatás követelményeivel össze 
nem egyeztethető». A javaslat szövegezése a bírói függetlenség
nek a legnagyobb mérvű megtámadására szolgálhat. Fontoljuk 
csak meg, mi minden rendelhető ez alá, politikai Üzelem, gyű
lölet a biró ellen más okból, vexatorius eljárás példaadásként, 
egy hatalmas úrnak kényelmetlen biró eltávolítása, egy gátnak 
lerontása, ha egy perben nem úgy akarna Ítélkezni, mint akar
nák. Igaz, hogy az ország legfőbb bíróságára van bízva az e 
feletti határozat, az ország legfőbb bíróságára, melynek tekin
télye és igazságszeretete, függetlensége előtt meg kell ha
jolni.

Ámde sokra képes egy helytelen bírósági rendszer! Ha egy 
törvény hosszú ideig meg nem változik, átalakít viszonyokat, 
embereket és a bírák is, még a legfőbb helyen is emberek. Ma 
még megvan a régi gárda, holnap már 65 évét betöltötte és 
mehet. Lassankint átalakul az egész bírósági személyzet és 
megalkuszik az adott viszonyokkal. A javaslat az igazságügy
miniszterre bízza a kezdeményezést és egy ideális legfőbb főnök 
képét tárja elénk, a ki nem fog e joggal élni, csak akkor, mi
dőn valóban a bírót akarja megvédeni és tekintélyét; de hát ez 
is ember és pedig hatalmas, egyedül álló, felelősség, ellenőrzés 
nélküli. Miért nem inkább az egész karba vetni a bizodalmát, 
a helyett hogy egy emberbe ? A miniszter tehát kezdeményez, 
jól megfontolva, hogy mit akar, hiábavalólag nem kér, a Curia
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itt már zárt ülésben, az áthelyezendő meghallgatása nélkül 
határoz. A bíróság a hierarchia legfőbb képviselőiből alakul, az 
első elnök, a másodelnökök, tanácselnökökből és szükség ese
tére a közbirákból. Az a hatalmas ember, a ki kinevezte őt, a 
ki a curiai elnököt is nyugalomba küldheti 65 évvel, a ki a 
tanácselnököt előléptetheti elnökké, a ki utasíthatja az ügyészt 
a biró ellen vádat emelni és helybenhagyhatja az ügyész azon 
határozatát, hogy vádat nem emel vagy megváltoztathatja azt, 
a ki mind e jogokkal egy leigázott, az idők folyamán átválto
zott, alázatossá tett bíróság előtt láthatatlanul megjelenik a tár
gyalóteremben és helyettese által követel; emberfeletti dolgot 
fognánk követelni az emberekből alakított legfelsőbb törvény
széktől is, ha nem engedelmeskednék. De miért ezen épen nem 
fegyelmi ügyben a zárt ülés ? Elismerem, hogy lehetnek czél- 
szerűségi okok, melyek megkövetelik, hogy az ülés ne nyilvános 
legyen, hisz ez még a sommás polgári eljárásnál is elő van 
írva, de épen ily esetekben nincs helye a zárt ülésnek.

Meghallgatás nélkül pedig, ha meg is van adva a bírónak 
nyilatkozatadás, épenséggel nem szabadna megengedni ítéletet 
hozni.

Ha most visszapillantunk más országok fegyelmi törvé
nyeire, azt találjuk, hogy vannak szigorúbb törvények, mint az 
előttünk fekvő javaslat, hogy van ország, hol az igazságügy
miniszternek még több jog engedtetik a fegyelmi eljárásnál, 
mint azt jelen javaslat tervezi, de ezek nem képesek és nem is 
akarják azon kart, melyet a civili satio hozott létre és mely 
alapköve ennek, függetlenségében, öntudatában, önérzetében 
megsérteni, de igen is akarják, hogy a függetlenség, a bírói 
szabadság ne válhassék szabadossággá. Garantiát állítanak fel 
arra nézve, hogy a biró legyen képzett, független, hogy e testü
letbe ne léphessen be a nem jellemes, nem képzett ember, meg
adják neki, ha belépett, a függetlenséget és csak ezután fékezik 
meg hatalmát, hogy önönmagának ne legyen a hatalom ártal
mára. A fegyelmi törvény más országokban a fedélzet, mely 
biztos alapköveken nyugszik, nálunk ez maga az alapkő legyen! 
Az a franczia biró, kit szigorú fegyelmi törvények vesznek
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körül, megtartotta a legkritikusabb időben is függetlenségét, 
pedig ott egy Villáié, Peyronet egy Polignac akarták azt meg
törni, és hogy függetlenségét megtartotta, annak számos jelét 
adta már, de legemlékezetesebb a magatartása az államcsinynyal 
szemben. Deczember 2-án Páris arra ébredt fel, hogy a tör
vényhozó testület feloszlattatott, a nyilvános terek katonasággal 
vannak megtelve, a törvényhozó testület kapuja őrizet alatt, a 
tábornokok^ és a befolyásos polgárok fogságba vetve. Az igaz
ságügyi palotának egy termébe ez alatt a semmítőszék öt bírája 
és két pótbirája léjoett be élén elnökükkel. A felségsértés, me
lyet az alkotmány 68-ik czikke szabályoz, világos volt, köteles
ségüket jöttek el teljesíteni. A legfőbb itélőszék megalakult, 
kijelölte az ügyészség tagját, a kit megkerestek e tiszt elvállalá
sára, ki elfogadta azt, és deczember B-án megjelent vádat 
emelni. E perczben egy rendőrfőnök lépett be, és felszólította a 
legfőbb törvényszéket a szétoszlásra. «Csak az erőszaknak 
engedünk», volt az elnök válasza. Egy csapat katona rohanta 
meg a palotát és űzte ki a hét bírót, a törvény hű őreit, kik 
elnökük lakására menve, hozták meg az ítéletet. Az erő a tör
vényt letiporta, az ítélet erőtlen maradt, de nem meddő tiltako
zása volt a leigázott jognak, mert tanúságot adott, hogy mily 
nagy fontosságú dolog egy jól szervezett, független, önérzetes 
bíróság, — mely, hogy Németországban is megvan, a Geffcken- 
ügy mutatja, a hol a hatalmas kanczellár sem tudta a bírói meg
győződést, önállóságot lerontani.

Mi is állandó bírót kívánunk, ki szembe néz a hatalommal, 
képzettet, ki a törvényt tiszteli, méltóságteljest, kit a corruptio 
el nem ér, szabadot, ki nem fog engedni káros befolyásoknak, 
olyat, a ki veszély idején, mely pedig a jövő méhében rejlik — 
védbástyája legyen az emberek legfőbb kincsének, a szabad
ságnak, — e javaslat garantiák nélkül, meghunyászkodó, aláza
tos bíróságot teremtene, mely kiszámíthatlanul károsíthatná az 
egyéni szabadságot. (Elénk éljenzés.)

Csemegi Károly elnök:
Szerencsés inspiratio volt, hogy a t. . felolvasó úr a bírói 

fegyelmi törvényről szólva, ezt összefüggésben tárgyalta a
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bírói függetlenséggel. A bírói fegyelmi törvény nem lehet más, 
mint bővebb kifejtése, mint korolláriuma a bírói függetlenség
nek, mely annak alapját képezi s mely az a kiindulási szem
pont, a melyből mindaz, a mi a bírói intézményre vonatkozik, 
megállapítandó és megítélendő.

Minden államnak egyik legelső és legszentebb kötelessége 
a törvények uralmát ez alkalmazásban biztosítani. E biztosíték
nak alapfeltételei vannak s a legfőbb s a legnélkülözhetetlenebb, 
a független bíróság.

A magyar törvényhozás a czivilizált Európa mintájára 
megállapította a jog uralmának e feltételét, az 1869. IY. tör- 
vényczikkben lerakva mindamaz alkotmányos garantiákat, me
lyek szükségesek arra, hogy a törvény majesztása minden 
esetben és mindenkivel szemben rendíthetetlen közeget találjon 
az alkotmányos bíróságban. Az 1871-ik évi fegyelmi törvények 
az 1869. IV. törvényczikknek — nem a bíróság, hanem az 
ország szabadságának magna cartajának szellemében készültek 
s azzal egy egységes, harmonicus egészet képeznek.

A törvényjavaslat, a melyről most szó van,nem e szellem
nek kifolyása. Legfőbb intézkedései éppen ellentétes szellemben 
készültek: a biró rendszabályozása, a biró megfékezése, a biró 
magasztos önérzetének eltörpítése és megsemmisítése által irá- 
nyoztatnak. A felelősség, melyet az illetők ezzel magukra vál
lalnak, nagyobb, mintsem azt ők gondolják. S az értekező elő
adásában előforduló adatok eléggé felvilágosíthatnák őket, hogy 
a pillanatnyira elvakított hatalommal a biró rendszabályo
zására irányzott áldástalan cselekményei rövid idő múlva 
iszonyúan megboszulják magukat azokon, a kik azokat létre
hozták.

De kimutatja a történet ama végtelen károkat is, melye
ket egy lenyűgözött bíróság a társadalomnak okozott. Tisztában 
van azzal már az egész czivilizált világ, hogy a biró független
sége nem a bírónak adott kedvezmény és tulajdonság, hanem a 
társadalomnak oltalma a gyakran egyoldalii, gyakran elraga
dott, a pillanat befolyása alatt álló felső vagy alsó hatalom 
ellen. Helyesen mondja a franczia cour de cassationnak nagy 
erényü elnöke, Harion de Pansey: «célúi qui dispose des juges, 
est facilement soupcjonné de disposer des jugements#. (A kinek
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hatalmában van a bíró, annak hatalmában van a bíró íté
lete is.)

Midőn a magyar országgyűlés e törvényjavaslatot tárgyalni 
és elfogadása vagy visszautasítása fölött határozni fog, emlé
kezzék meg, hogy kinek akarja hatalmába adni a bírót s ezzel 
hatalmába adni annak ítéletét is. (Elénk éljenzés.)

S7

40



MAGYAR .JOGÁSZEGYLETI ERTEKEZESEK.

XLIV. V. KÖTET. 3. FÜZET.

A MAGYAR
BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV

BÜNTETÉSI ÉS BÖRTÖNRENDSZERÉNEK

JELENLEGI VÉGREHAJTÁSA ÉS ENNEK EDDIGI EREDMÉNYEI

IRTA

D? SZÉKELY FERENC7 .

FELOLVASTATOTT A .MAGYAR JOGÁSZEGYLET BÖRTÖNÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 

1889. ÉVI JANUÁR HÓ 26-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉBEN.

BUDAPEST.

F R A N K L I N - T Á R S U I . A T  K Ö NY V N Y O MD Á J A .

18S9.



......



A magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának 1889. évi 
január hó 26-án tartott ülése.

Napirenden van dr. Székely Ferencz budapesti kir. főügyészi helyettes, 
bizottsági tag előadása a legközelebbi megvitatásra kitűzött következő

kérdésről:

«Büntető törvényünknek büntetési és börtön-rendszere a gyakor
latban jelenleg mennyire van keresztül vive 1 Az eddigi tapasz
talatok alapján szükségesnek és czélszerünek mutatkozik-e a 

szabadságvesztésbüntetésnek jelenlegi nemeit módosítani ?»

Tisztelt bizottság!
Feladatom első sorban az, hogy a legújabb adatok alapján 

kimutassam: mennyire van a gyakorlatban jelenleg keresztül 
vive büntető törvényünknek büntetési és börtönrendszere?

Mielőtt e feladat teljesítéséhez fognék, meg kell érintenem 
azt, hogy miképen fogom föl az elémbe tett kérdést; és a gya
korlati megvalósítás mérvének föltüntetése előtt vázolnom 
kell — rövid vonásokban — tételes büntető jogunknak bünte
tési és börtön-rendszerét.

Hogy megszabjam a keretet, a melyben előadásom mo
zogni fog, ki kell jelentenem, hogy büntetési rendszer alatt, azon 
intézkedéseknek összegét értem, a melyek a különböző bünte
tési nemeket, ezek tartalmát, szabályozásuknak legfőbb elveit 
és egymáshoz való viszonyukat határozzák meg, és melyeknek 
együttvéve egy systematicus egészet kell alkotni.

Ezzel szemben a «börtönrendszer» kifejezés a szabadság
vesztésbüntetés végrehajtási módozatát szabályozó elveknek 
foglalatát jelenti.
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A tételes büntető jogunkban előjövő különböző büntetési 
nemek két nagy csoportra oszthatók: főbüntetésekre és mellék
büntetésekre.

I. A főbüntetések — az 1878. évi У. t. ez. 20. §-a értelmé
ben — a következők:

1. halálbüntetés; 2. fegyház; 3. államfogház; 4. börtön;
5. fogház; 6. pénzbüntetés.

Ezekhez az 1879. évi XL. t. ez.-ben foglalt kihágási bün
tető törvénykönyvnek 15. §-a a kihágásokra nézve 7. az elzárást 
és 8. a pénzbüntetést sorolja.

1 . A halálbüntetést törvényhozásunk fentartotta ugyan 
nemcsak a kivételes (rögtönbirósági), hanem a rendes bünteté
sek közt is ; azonban azt valóban a minimumra — két esetre — 
reducálta, és ez esetekben is elvonta tőle az absolut büntetés 
jellegét, a mennyiben már enyhítő körülmények fenforgása ese
tében (91. §.) életfogytig tartó fegyházra, rendkívüli enyhítő 
körülmények mellett pedig (92. §.) tizenöt évig tartó fegyházra 
engedi azt átváltoztatni.

A halálbüntetés foganatosításának módozatául a törvény 
(21. §.) kötél által zárt helyen eszközlendő végrehajtást ír elő.

2. Egy másik rendes, de hasonlóképen nagyon ritkán elő
forduló — a büntetendő cselekményeknek csak nyolez fajára 
szabott — büntetési nem : az államfogházbüntetés.

Ez a szabadságvesztésbüntetésnek egyedüli neme, a mely 
úgy bűntettekre, mint vétségekre is kiszabható; nevezetesen, 
ha «öt évnél rövidebh tartamra állapíttatik meg, vétség; ha 
pedig öt évi vagy azon felüli tartamban állapíttatik meg, bűn
tett esetében alkalmazandó» (20. §., 3. bekezdés).

Az államfogházbüntetés általános tartama a bűntettekre és 
vétségekre megállapított szabadságvesztési büntetési nemek 
rendes keretének mindkét határát érinti, a mennyiben egy nap
tól tizenöt évig terjedhet. (23. §.)

Az államfogházbüntetés végrehajtási helye törvényünk 
értelmében (35. §.) «külön országos fogház», mely intézkedés 
bizonyára akként magyarázandó, hogy e büntetési nemet, — 
«custodia honesta» jellegének megőrzése végett, — minden 
más büntetési intézettől elkülönített épületben kell végre
hajtani.
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Az államfogházbüntetés tartalma — a személyes szabadság
nak a szabságvesztésbüntetés természetéből folyó korlátozásán 
kívül — úgyszólván a puszta letartóztatásban merül ki, a 
mennyiben az államfoglyok munkára nem kényszeríthetők, 
saját ruházatukat viselhetik, és önmagukat élelmezhetik. (35. §.)

3. A szabadságvesztésnek legsúlyosabb neme tételes jo
gunkban a fegyház. Kizárólag bűntettekre alkalmazható. Tör
vényünk értelmében a fegyház az egyedüli szabadságvesztés
büntetés, a mely életfogytig tarthat, azonban ekkor sem absolut 
büntetési nem, mert enyhitő körülmények fenforgása mellett 
(91. §.) tizenöt évi időtartamúra, sőt rendkívüli enyhitő körül
mények hatása alatt (92. §.) 10—15 évi tartamúra is átváltoz
tatható. De még ha a concrét esetben életfogytig tartó fegyház 
szabatik is ki, a büntetés végrehajtása alatt ez elvesztheti abso
lut jellegét, a mennyiben, ha az elitéit szorgalma és jóviselete 
által a javulásra alapos reményt nyújtott: legalább tizenöt évi 
fegyházbüntetés kiállása után feltételes szabadságra bocsát
ható. (48. §.) A határozott idejű fegyház leghosszabb tartama 
tizenöt év, legrövidebb tartama pedig két év (22. §.).

A fegyházbüntetés munkakényszerrel,* fegyházi élelme
zéssel és a fegyházi ruhának előirt viselésével jár, s a fegyen - 
czet a börtönügyi igazgatás által megállapított házszabályoknak 
és házi fegyelemnek veti alá. (29. §.)

Végrehajtásának törvényünk értelmében (28. §.) országos 
fegyintézetben kellene történnie.

4. A szabadságvesztésbüntetésnek a bűntettekre alkalmaz
ható másik neme : a börtön. Csak határozott időtartamú; leg- 
fölebb tíz évig tarthat; minimuma: hat hó. (24. §.)

A börtönbüntetést a törvény (36. §.) kerületi börtönben, 
vagy az igazságügyi miniszter által e czélra kijelölt törvényszéki 
fogházban rendeli végrehajtatni.

A börtönre itéltnek (rabnak) munkára szorítását a törvény 
előírja ugyan, de a munka neme tekintetében a raboknak vá
lasztási jogot ad, és a börtönépület területén kívül őket csak

* Mindazonáltal azzal a korlátozással, hogy a fegyenczek a fegy
intézeten kívül közmunkára beleegyezésük nélkül is ugyan, de csak 
akkor alkalmazhatók, ha őket a többi munkásoktól elkülöníteni lehet. 
(29. §.)
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közmunkával és csak beleegyezésük mellett engedi foglalkoztatni, 
és ez esetben is csupán a fegyenczektől és a szabad munkások
tól való elkülönítés feltétele alatt. (37. §.)

A rabruha viselése és a rab élelmezés kötelezőleg van elő
írva (37. §. második bekezdés).

A fegyház és börtönbüntetés tartalma között mutatkozó 
különbség — a munkáltatás tekintetében fennálló, előbb már 
érintett eltérés mellett — abban nyilvánul, hogy a rabok házi 
rendje és fegyelme enyhébb a fegyen ezekénél, és hogy a rabok 
naponként nem egy, hanem két órát tölthetnek a börtönhöz 
tartozó területen (37. §. második bekezdés és 38. §.).

5. Vétségekre nézve a törvény a szabadságvesztésbüntetés
nek csak egy nemét ismeri: a fogházbüntetést.

Ez öt évig tarthat; legrövidebb tartama pedig egy nap 
(25. §.); végrehajtásának helye : a törvényszéki és járásbirósági 
fogházak (39. §.); intensitása jelentékenyen csekélyebb mint 
akár a fegyházé, akár a börtöné.

A munkakényszer a fogházbüntetésnél is megvan ugyan; 
de már a munkanem választásának jogával és avval a föltétel
lel, hogy a munka az elitéit egyéni viszonyainak megfeleljen.

Az élelem, a házi rend és fegyelem tekintetében fennálló 
szabályok enyhébbek, mint a fegyháznál és börtönnél e részben 
megállapítottak (40. §.); sőt a törvény megengedi a bíróságok
nak azt is, hogy egyes fogházra ítélteket — különösen tekin
tetre méltó okoknál fogva — fölmentsenek a munka alól, ille
tőleg megengedjék nekik, hogy magukat saját költségükön 
élelmezhessék (41. §.).

A fiatal (életüknek huszadik évét még be nem töltött) bűn
tetteseknél, a kiknél a javítási, illetőleg az a ezélzat, hogy az 
erkölcsi megromlástól megóvassanak, nagyon előtérbe nyomul, 
a kimondott fogházbüntetés végrehajtásának módozata gyanánt 
a bíróság, illetőleg az igazságügyi miniszter a javítóintézetbe 
való elhelyezést rendelheti el (42. §.).

Ezt törvényünk nem tekinti büntetési nemnek, hanem csak 
végrehajtási módozatnak. Jellege az, hogy a büntetés, a meg
torlás itt háttérbe szoríttatik, helyet adva a javításnak, az erköl
csi nevelésnek mint fő czélnak.

Kihágás miatt három napnál hosszabb elzárásra ítélt húsz
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éven aluli egyének olyan helyeken, a hol javitó-intézet létezik, 
ebbe helyezendők el, és ez esetben munkára kényszerítendők. 
(1879. évi XL. t. ez. 19. §.)

6. A kihágásokra megállapított szabadságvesztésbüntetési 
nem: az elzárás. Két hónapot nem haladhat túl; legrövidebb 
tartama három óra. (Kbtk. 16., 17. §§.); végrehajtási helye köz- 
igazgatási, esetleg kir. bírósági fogház; módja: magánelzárás. 
Tartalmát a puszta letartóztatás teszi ki, a mennyiben az elzá
rásra ítélt egyén munkára nem szorítható, önmagát élelmez
heti, és saját ruháit viselheti. (18. §.)

7. A pénzbüntetés bűntetteknél csak mint mellékbüntetés, 
vétségeknél és kihágásoknál mint fő és mint mellékbüntetés 
jöhet elő. Bűntetteknél és vétségeknél 1—4000 írtig (btk. 26. §.), 
kihágásoknál 50 krtól 300 forintig szabható ki (kbtk. 16. §.). 
Behajthatlanság esetében a pénzbüntetést szabadságvesztés
büntetésre kell átváltoztatni, és pedig kihágásoknál mindig 
elzárásra, bűntetteknél és vétségeknél pedig, ha főbüntetés volt: 
fogházra, ha mellékbüntetés volt: azon nemű szabadságvesztés
büntetésre, melyre az illető a pénzbüntetésen felül ítéltetett. 
(1878 : У. t. ez. 53. §., 1879 : XL. t. ez. 22—23. §§.)

Az átváltoztatásnál bűntett és vétség esetében 1— 10 írtig 
terjedhető összeg helyett egy nap, kihágás esetén 2 irtot felül 
nem haladó pénzbüntetés helyett 3—12 óra, 2—10 írtig egy 
nap, azon felül minden 10 írtig terjedhető összeg helyett egy- 
egy napi elzárás állapítandó meg.

II. Mellékbüntetések büntető törvényünk értelmében: a már 
említett pénzbüntetésen fe lü l; 2. a hivatalvesztés; 3. a politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztése; 4. egyes tárgyak elkobzása; 
5. egyes szakképzettséget kívánó foglalkozás gyakorlatától való 
eltiltás; 6. kitiltás az országból.

Kihágásokra kiszabható mellékbüntetések pedig — elte
kintve a pénzbüntetéstől — 2. eltiltás valamely üzlet vagy ipar 
folytatásától; 3. kitiltás az országból; 4. egyes tárgyak elkobzása.

1 . A hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának fel
függesztése azzal a hatálylyal jár, hogy az elitéit nemcsak a 
szabadságvesztésbüntetés tartama alatt (btk. 59. §.), hanem 
annak kiállta, illetőleg elévülési idejének lejárta után is bizo
nyos hivatalait, állását, szolgálatát, kitüntetéseit elveszti, ille
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tőleg azok elnyerésében és bizonyos állampolgári jogok gya
korlatában meggátoltatik (btk. 55—56. §§.)

E mellékbüntetések vétség esetében 1—3 évi, bűntettnél 
3—10 évi tartamban állapíthatók meg (57. §.); hat havi fog
háznál, illetőleg államfogháznál nem súlyosabb büntetés eseté
ben mellőzhetők. (54. §.)

2. Az elkobzás csak a bűntett vétség vagy kihágás által lét
rehozott, illetőleg azok elkövetésére használt tárgyakra nézve 
mondható ki (btk. 61. §., kbtk. 25. §.); azonban nem a tettes
nek tulajdonát képező tárgyakra nézve csak akkor, ha azoknak 
birtoklása, használása vagy terjesztése tiltva van.

Ennek különleges esetei a büntetőtörvény 62., és a kihá- 
gási törvény 38., 39. és 90. §§-ban vannak meghatározva.

3. A szakképzettséget kívánó foglalkozás gyakorlásától való 
eltiltást büntető törvényünk az illetők járatlanságából, hanyag
ságából, illetőleg a hivatás vagy foglalkozás szabályainak meg
szegéséből okozott emberölés (291. §.), vagy súlyos testi sértés 
(310. §.) eseteiben Írja elő mellékbüntetés gyanánt.

4. Az országból való kitiltás büntető törvényünk 64. §-a, 
és a kihágási törvény 69. §-a értelmében, csak külföldiek ellen 
alkalmazható; és pedig a bíróság belátása szerint vagy határo
zott időre, vagy örökre.

5. Eltiltás a folytatott ipar vagy üzlet tovább gyakorlásától 
a kihágási btk. 85., 89. és 130. §§-ban felsorolt kihágások miatt 
történhetik.

* **

Áttérve a börtönrendszer vázlatára, ki kell emelnem, hogy 
e részben tételes büntető jogunk szabadságvesztés-büntetési ne
meit a következő csoportokra kell elkülönítenünk:

1. fegyház és börtön; 2. fogház egy éven felül; 3. fogház 
egy éven alu l; 4. államfogház; 5. elzárás.

1. A  fegyház- és börtönbüntetéseknél büntető törvényünk a 
fokozatos (progressiv) vagy ir-rendszert tette magáévá.

Ide vonatkozó intézkedéseinek lényege az, hogy a fegyencz 
vagy rab, rendszerint büntetésének kezdetén, és pedig ha há
rom évre vagy ennél hosszabb időre ítéltetett el, egy évig, a 
három évnél rövidebb időre elitéit pedig büntetése tartamának
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egy harmad része alatt, éjjel és nappal magán elzárásban tarta- 
tik. (30. és 38. §§.)

A magánelzárás csak akkor mellőzhető, ha ezt az elitéit 
egészségének érdeke okvetlenül szükségessé teszi (32. §.); ez ok 
megszűntével azonban a büntetés tartamának első felében, az 
életfogytig tartó fegyházra ítéltnél pedig az első tíz évben, 
utólag alkalmazandó. (33. és 34. §§.) A büntetési idő második 
stádiumában a fegyenczek és rabok nappal — megfelelő osztá
lyozás mellett — közös elzárásban vagy a szabadban foglalkoz- 
tattatnak, s éjjelre elkülöníttetnek.

Ha e fokozaton az elitéit javulására alapos reményt nyúj
tott: büntetési ideje t ó  harmad részének, illetőleg az életfogytig 
tartó fegyházra ítélt tíz évnek kitöltése után közvetítő intézetbe 
helyezhető, hol szintén munkára szorítják ugyan, de enyhébb 
bánásmódban részesítik. (44. §.)

Ha az elítélt a közvetítő intézetben a javulás reményét 
megerősítette, és ha büntetésének háromnegyed részét, az élet
fogytig tartó fegyházra ítélt pedig tizenöt évet kitöltött: feltéte
les szabadságra bocsátható. (48. §.)

A három éven aluli fegyháznál és börtönnél a progressiv 
rendszer nem érvényesül teljesen; mert a harmadik fokozat: 
a közvetítő intézetbe helyezés, sőt a hat hónaptól egy évig ter
jedő börtönnél a feltételes szabadságra bocsátás sem történhe
tik meg.

2. Még kevésbé vitetik keresztül a progressives a fog
háznál.

A magán elzárást ugyan az egy évnél hosszabb tartamú 
fogházbüntetés esetében a fennebb érintett mérvben alkalmazni 
rendeli a törvény (40. §); de már az ir-rendszer harmadik foko
zata a fogháznál egyáltalán nem hajtatik végre, és a feltételes 
szabadságra bocsátás csak az egy évnél hosszabb tartamú fogház- 
büntetésnél nyerhet alkalmazást. (48. § 2. bekezdés.)

3. Az egy éven aluli fogházbüntetés pedig, a mint ez a 40. § 
első bekezdéséből a contrario következik, egész tartamában kö
zös elzárásban hajtandó végre.

4. Az államfogházbüntetésnél törvényünk (35. §) az éjjeli 
elkülönítést és nappali közös elzárást írja elő.

5. Az elzárásbüntetést, a mennyiben a körülmények enge
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dik, elkülönítéssel kell végrehajtani. (Kbtk 18. §). Ez tehát a 
szabadságvesztésbüntetésnek egyedüli neme, a hol a törvény a 
magánrendszert emelte érvényre. Egyébként csak az életüknek 
huszadik évét még túl nem haladott egyénekre nézve — javí
tásuk czéljából — mondhatja ki a bíróság, hogy hat hónapnál 
tovább nem terjedő büntetésüket magán elzárásban állják ki 
(btk. 42. §). Ha azonban e büntetés hat hónapot meghalad, a 
magánelzárás annak csak egy — hat hónapot túl nem halad
ható — része alatt nyerhet alkalmazást. Mindezek az intézke
dések — büntető törvényünk 52. §. értelmében — csak annyi
ban hajtandók végre, a mennyiben azt a létező viszonyok meg
engedik.

Még csak azt kell az eddigiek kiegészítéséül megérintenem, 
hogy az életkorának 12. évét már túlhaladott, de 16. évét még 
be nem töltött ifjú, ha a cselekménye bűnösségének fölismerése 
szükséges belátással nem bírt: életének 20. évéig javító-intézet
ben helyezhető el (84. §); ha pedig bírt ezen belátással: a bün
tető törvény 85. §-ában felsorolt, a rendes büntetési tételeknél 
igen jelentékenyen enyhébb büntetésekkel sújtandó;

továbbá, hogy a 20 éven alúli egyén nem ítélhető sem 
halálra, sem életfogytig tartó fegyházra (87. §) ;

végre utalnom kell büntető törvényvkönyvünk 92. §-ának 
ama nagy horderejű rendelkezésére, hogy rendkívüli enyhítő 
körülmények fenforgása esetén, az elkövetett büntetendő cse
lekményre a törvényben meghatározott büntetési nem a leg
kisebb mértékig leszállítható, sőt ha ez is túlszigoru lenne, he
lyette a sorban következő enyhébb büntetési nem alkalma
zandó.

E kitűnő intézkedés egyrészt szerencsésen közvetít a rela
tive határozott büntetések minimuma meghatározásával járó 
előnyök és hátrányok között; másrészt behozza törvényünkbe 
a correctionalisatio elvét, mely szerint arra nézve, hogy az 
ítélkezés tárgyát képező cselekmény bűntetté, vétséggé vagy ki
hágássá minősül-e, a biró által megállapított büntetési nem 
dönt.
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Ezzel befejezve tételes büntetési és börtönrendszerünk váz
latos ismertetését, áttérhetek annak vizsgálatára, hogy e rend
szerek a gyakorlatban jelenleg mennyiben vannak végrehajtva?

Ismétlések elkerülése végett a következőkben a büntetési 
és börtönrendszernek csak azon tényezőiről fogok szólani, me
lyek gyakorlati fontossággal bírnak. E helyütt még csak azt 
kell megjegyeznem, hogy a halál- és szabadságvesztésbüntetés 
végrehajtására vonatkozólag alább előterjesztendő adataim 
az 1888. évi deczember havának elején létezett állapotokat 
tüntetik fel, tehát a legközelebbi időből valók.

I. A halálbüntetés.
Ha a bíróságok a halálbüntetést kiszabták, a kir. curia 

kebelében a 9424/1862. számú királyi leirat alapján szervezett 
kegyelmi tanács kegyelmezési szempontból újra tárgyalás alá 
veszi az ügyet; és ezután az igazságügyi miniszter előterjesztést 
tesz. a királyhoz a halálbüntetésnek szabadságvesztésbüntetésre 
való átváltoztatása avagy a törvény szabad folyásának meg
engedése végett.

A halálbüntetés csak ez utóbbi esetben hajtatik végre ; 
mi czélból Budapesten egy hóhér van alkalmazva.

Az eljárást a 21061/80. I. M. B. szabályozza.
A büntető törvénykönyvek életbeléptetése óta a kir. curia 

halálos ítéletet hozott 74 esetben,
melyből végrehajtatott 27, u. m .: 1880-ban —

1881- ben 3
1882- ben 3
1883- ban 6
1884- ben 7
1885- ben 6
lS86-ban 1
1887-ben —

I .

1888-ban 1
27^

életfogytiglani fegyházra változtattatott — 34 
15 évi fegyházra . . .  . . .  . . .  — . . .  — 12
10 évi fegyházra . . .  — . . .  — — . . .  1

74
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Ebből látjuk, hogy hazánk culturalis viszonyai még nem 
fejlődtek annyira, hogy ama büntetés végrehajtása, a közérdek 
veszélyeztetése nélkül, tényleg a kegyelmezés által mellőzhető 
lett volna. De meggyőződhetünk a felől is, hogy a humanismus- 
nak büntető törvénykönyvünket átlengő szelleme, mely eme 
büntetést csak a két legsúlyosabb bűntettre alkalmazta, a ko
ronára és tanácsosaira is kihatott, és a legfelsőbb kegyelmezés- 
nek aránylag nagy mértékben való alkalmazását eredményezte.

П. Büntetési rendszerünk egyik figyelemreméltó eleme az 
államfogház. Ez a custodia honesta jellegével bír, és tulajdon- 
képeni börtönrendszerünk keretén kívül áll.

Csak a felségsértés enyhébb eseteire, továbbá a király és a 
királyi ház tagjainak nyomtatvány utjáni megsértésére, a hűt
lenség, a lázadás, az alkotmány, a törvény, a hatóságok és ható
sági közegek elleni izgatás enyhébb eseteire, az úgynevezett 
amerikai párbajra (btk. 283. §), a párviadalra és végül a fegy
veres erő elleni vétségek egynémelyikére szabható ki; föltéve, 
hogy a halmazatnak ezt akadályozó esete nem forog fen. 
( 1 0 1 . §.)

Ezen bűncselekmények közül azonban csak a párviadal 
fordul elő gyakrabban; és ez esetben is az Ítéletek enyhék és a 
legf. kegyelmezés igen gyakori.

Ezek az okai annak, hogy az államfogház-büntetés éven- 
kint nagyon kevés egyénen hajtatik végre; hogy egy időben 
legfölebb 4—5 egyén van elzárva; sőt gyakran hónapokon át 
üres az államfogház. 1888. év deczember 1-én a váczi állam
fogházban 5 egyén volt letartóztatva, a naszódiban senki. Ez 
utóbbi most már mégis szűnt.

Nem csoda tehát, hogy az igazságügyi kormányzat eddig- 
elé — súlyosabb gondjai miatt — nem fordított különös figyel
met arra, hogy a czélszerütlen és mozgalmas időkben elégtelen 
váczi államfogház helyett a törvény intentióinak megfelelő 
államfogházat állítson fel.

Ugyancsak a szükségletnek csekély volta és az önálló igaz
gatásnak költségessége képezik az okát annak is, hogy az állam
fogház Yáczon, a fegyház közelében állíttatott fel és a fegy
intézet igazgatójának felügyelete alá helyeztetett. Ezt ugyan a 
törvény szövege ellenzi; de a javaslat indokai — nyilván —
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pénzügyi tekintetekből — kifejezetten megengedik; mindazon
által nem zárkózhatom el azon tapasztalatokon alapuló meggyő
ződésem elől, hogy az említett körülmények a nagy közönség
ben sajnos félreértésre vezetnek, és az államfogház «Custodia 
honesta» jellegét érzékenyen csorbítják.

Nézetem szerint egy ily kifogástól ment helyen e czélra 
építendő államfogház, egy valamely nagyobb fegyház kezelésé
ben kifáradt, de ide még alkalmas, müveit igazgató alatt tete
mes költség nélkül volna fentartható.

A büntetés végrehajtása iránt a 2106/80. I. M. E. III. B_ 
rendelet a törvény intentióinak megfelelőleg intézkedik.

Az elítélt kérelmére kivételképen néhányszor megengedte 
az igazságügyi minisztérium, hogy büntetését a lakhelyén levő 
fogházban állhassa ki. A múlt évi deczember elején eszközölt 
számba vételnél azonban a fogházakban egy ily fogoly sem ta
láltatott.

III. A fegyházbüntetés képezi büntetési és börtönrendsze- 
szerünk sarkpontját; s a progressiv rendszer: ama büntetés 
végrehajtásának módját.

Feladatomhoz ragaszkodva : azt kell kimutatnom, hogy ez 
a gyakorlatban jelenleg mennyire van keresztül vive ?

A most fennálló 8 fegyintézet befogadási képessége és tény-
leges létszáma a következő :

Befogadási Tényleges
képessége létszám a

Illává. . .  .... . . .  _ __ . . .  498 608
Lipótvár... . . .  __ . . .  __ 631 732
Munkács __ __ . . .  . . .  __ 375 503
S o p ro n .....................  ....  .... 700 707
Szamosújvár __ __ __ __ 819 639 '—
Vácz __ __ __ . . .  __ 695 754
Nagy-Enyed . . .  __ . . .  . . .  313 343
Mária-Nostra __ . . .  __ 317 437

4357 4723

Ezekben 1888 deczember 1-én — ide számítva a Mária- 
Nostrán elhelyezett több rabot is — 4723 egyén volt elzárva.

A túltömöttség tehát jelentékeny; és a múlt évi deczember 
hó elejen még a fogházakban is 2215 fegyencz volt elzárva; és 
pedig:
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életfogytig elitéit . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8
3 évre és ezen felül . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  867
3 éven alul __ . . .  . . .  ........................... . 1340

Ezekből nő százhatvanegy.
A fegyintézeti helyiségek e szerint általában véve is elég

telenek a fegyenczek befogadására.
Még kedvezőtlenebbek a viszonyok a helyiségek minősége 

tekintetében. Az összes fegyintézetekben csak 967 magánzárka 
van, a melyekből Sopronra 686 esik, míg a többi 281 zárka hét 
fegyintézet között oszlik meg.

Sopronon kivűl tehát szó sem lehet arról, hogy a progres
siv rendszer első stádiuma törvényszerűen végrehajtassák.

Avagy mit kezdjen Illává a maga 81 világos magán zár
kájával, midőn évenkint 60-—70 űj fegyenczet kap, kiknek 
büntetésük nagyságánál fogva egy-egy évet kellene ily zárkában 
tölteniök ? Meg sem kezdheti a büntetés rendszeres végrehajtá
sát, hanem legfölebb kísérleteket tehet. Ez magyarázza meg, 
hogy 1888 deczember 1-én csak 9 fegyencz töltötte büntetésé
nek első fokát zárkában.

Vagy nézzük a Sopron után legtöbb magán zárkával biró 
Lipótvárt ?

Itt 73 világos magán zárkára évenkint 240—250 új fegyencz 
esik; tehát egy alig tartható 4 hónapon át abban. 1888 decz. 
1-én 55 egyén töltötte büntetésének 1-ső fokát ily zárkában.

Mária-Nostráról, hol a 200-at meghaladó évi bejövetellel 
szemben csak 9 sötét zárka van, jobb nem is szólani.

A férfi fegyenczek tehát addig tarthatók csak magán zár
kában, míg az újabban érkezők őket ki nem szorítják. Ki hosz- 
szabb, ki rövidebb ideig marad, a mint épen a véletlen hozza 
magával, de soha sem addig, mint a törvény rendeli; sőt elő
fordul, mint épen ez év deczember 1-én, hogy még a létező 
zárkák sem használtatnak ki.

A nők egyáltalán nem kerülhetnek magán elzárás alá, vagy 
legfölebb sötét zárkába.

Pedig a magán elzárásban jut legelőbb a fegyencz önisme
retre, bünbánatra és a jónak erős megfogadására. Itt hatnak rá 
legjobban a valláserkölcsi tanítások és intelmek.

Míg a közösségben ezen lélektani processus vagy egyálta-
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Ián nem, vagy csak kis mértékben jön létre; és még ha létre 
jön is — a magukba nem szállott társak káros behatása alatt — 
csakhamar elenyészik.

Lehet-e ily körülmények között általában a progressiv 
rendszer végrehajtásáról beszélni, midőn annak első és lélek
tanilag legfontosabb stádiuma csak egy fegyintézetben fogana- 
tosíthatható ? Nézetem szerint nem lehet; hanem azt kell con- 
statálnunk, hogy e részben a btk. életbeléptetésének 8-dik évé
ben is még csak a kezdet kezdetén vagyunk.

Ily sajnálatos állapotban egyedül az nyújt vigasztalást, 
hogy a jelenlegi igazságügyi miniszter felismerve a helyzet 
tarthatatlanságát, azon újabb magán zárkák építése által a le
hetőségig javítani igyekszik. Tudomásom szerint Illaván még 
a jelen évben közel 200 magánzárka fog építtetni.

Hogy a lélek előkészítése nélkül a végrehajtás második 
stádiuma, a közös munka sem hír kellő hatással, azt nem kell 
bővebben indokolni; különösen ha figyelembe veszszük, hogy 
fegyintézeteink igen népesek, a munkatermek nagyok, túltömöt- 
tek és a fegyenczek nagy része a közlekedésre alkalmas csendes 
és alig fárasztó ülő munkával foglalkozik, s hogy ily körülmé
nyek között a fegyenczek rendszerint lelkiismeretük furdalá- 
sát elnyomják, hatalmasoknak érzik magukat, követelők, fe- 
gyelmetlenek lesznek s egymást megrontva, bűnszövetséget 
alakítanak.

Ehhez járul, hogy az osztályozás sem felel meg a progres
siv rendszer elveinek; legalább a 2106. II./1880. I. M. szabály- 
rendelet nem a javulás mérve szerint osztályoztatja és lépteti 
elő a fegyenczeket, hanem csak a következő három osztály 
felállítását kívánja, ú. m .: az első osztályba a 24 évnél fiata
labb fegyenczek, a másodikba az ennél idősebbek, a harma
dikba a visszaesők sorozandók.

Hogy legyen-e még más osztály is, azt teljesen az igazgató 
belátására bízza a szabályrendelet.

Ezek azután a szabályszerű osztályozás elégtelenségének 
érzetében csinálnak «saját rendszerük» szerint valamely osz
tályozást, a mely azonban a különféle fegyházakban legalább 
is egyenlőtlen, ha nem épen ellenkező.

Ne legyen ez vád az igazgatók ellen; ők legjobb belátásuk
«3
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szerint pótolják a hiányt; hanem szolgáljon annak bizonysá
gául, hogy ily lényeges intézkedéseket az alsó végrehajtó kö
zegek belátására bízni nem szabad.

Ha most még constatáljuk, hogy a végrehajtás második 
stádiumában az éjjeli elkülönítés a soproni fegyházon kívül 
egy fegyintézetben sincs keresztül vive: azt is kimondhatjuk, 
hogy e fokon semmi sem vall a progressiv rendszer végrehaj
tására.

Még egy körülményt kell érintenem.
A progressiv rendszer szerint az első fok a vallás erkölcsi 

és elemi tanítás, a második a fárasztó és edző munka szaka, mi
dőn az oktatás természetszerűleg nagyon háttérbe szorul. Ná
lunk az első fok tulajdonképen nem létezik; a másodikban pedig 
az oktatás lép előtérbe.

De ha ez a progressiv rendszer szempontjából a logikai 
egymásutánnal ellenkezik is : kétségtelen, hogy a fenforgó vi
szonyok között még a fegyelem és az oktatás az, a mivel a sok 
viszás tényező rossz hatását ellensúlyozni lehet; ha ugyan az 
oktatás az elemi ismeretek és valláserkölcsi elvek körében 
megmarad, és nem képez p. o. pásztorfiuból szépirót.

Valóban ha nálunk a létező kedvezőtlen viszonyok között 
némi siker érhető e l: az egyedül az igazgatók, lelkészek és ta
nítók tapintatos és önfeláldozó tevékenységének köszönhető.

Ha a legalább három évi fegyházra elitéltek ilyeténképen 
büntetésük két harmadát kitöltötték és szorgalmuk valamint jó 
viseletűk által a javulásra reményt nyújtottak: a felügyelő bi
zottság javaslatára az igazságügyminiszter által közvetítő inté
zetbe szállíttatnak.

Jelenleg két ily intézet van működésben: Kis-Hartán és 
Váczon. A harmadik Lipótváron most készült el, de még be
népesítve nincsen.

A kis-hartai egy 170 hektár területen berendezett csinos 
mezei gazdaságot képez, melyen három épületben kilencz szo
bában 72 egyén helyezhető el. Az épületek nélkülözik a fogdák 
jellegét, de éjjel mindegyikükben egy-egy felügyelő hál.

A felügyelő személyzetet képezi: egy igazgató, egy Írnok, 
egy főfelügyelő és hat felügyelő, kik ugyanott megfelelő lakások
kal bírnak.
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Nem hiányoznak a szükséges gazdasági épületek sem; sőt 
még kovács- és bognár-műhely és méhes is van.

Az igazgató szakértő gazda. Á. foglyok eme gazdaság keze
lése körül fölmerülő teendőket végzik.

1888. évi deczember 1-én 55 fogoly volt ott elhelyezve; 
25 hely üres volt.

1884. évtől fogva, midőn ez intézet megnyittatott, 11 szö
kési eseten kívül nagyobb visszaélés nem történt.

A váczi közvetítő-intézet a fegyintézet szomszédságában 
levő és 70 fogoly befogadására alkalmas épületben van elhe
lyezve, melyhez 4 hektárnyi terület van haszonbérelve. Ezen a 
foglyok kerti gazdaságot űznek.

Az intézetet a fegyintézet igazgató a fegyintézeti tisztvise
lők közreműködésével vezeti, kiknek egyike ez épületben lakik. 
Yan még alkalmazva egy főfelügyelő és három felügyelő. Az éj
jeli felügyelő szolgálatot a foglyok teljesítik.

1888. év deczember 1-én 61 fogoly volt abban elhelyezve.
Az intézet 1885. évben állíttatott fel; azóta nagyobb visz- 

szaélés nem történt.
A kis-hartai közvetítő-intézetből fennállásától fogva csak 

20 fogoly lett rossz viselet miatt az illető fegyintézetbe vissza
szállítva; Váczról egy sem; daczára annak, hogy legnagyobb 
részük gyilkosság, szándékos emberölés, rablás és halált okozó 
súlyos testi sértés miatt volt elitélve.

Ezek a kitűnő eredmények egyik fénypontját képezik bör
tönügyünknek ; és arról tanúskodnak, hogy az intézmény lélek
tani helyessége mellett kiváló tehetségű és ügybuzgó tisztvise
lők, rossz viszonyok között is kielégítő eredményt képesek léte
síteni.

Két észrevételt azonban mégis kell tennem. Az egyik az, 
hogy a váczi közvetítő-intézet foglyai a fegyintézet közelségénél 
és azon körülménynél fogva, mert a fegyintézeti tisztviselők fel
ügyelete alatt állanak, nem érzik magukat oly szabadabb lég
körbe áthelyezve, mint a kis-hartaiak; s így ott a köz vetítő inté
zetbe helyezésnek fontosabb lélektani hatása alig érvényesül.

Másik észrevételem az, hogy eddigelé még nincsen oly 
közvetítő-intézetünk, melyben a foglyok iparos munkát végez
hetnének. Ennek az a rossz következménye van, hogy azon
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fegyenczek, a kik szabad életükben iparosok voltak, vagy a 
fegyintézetben oly iparos munkát tanultak, a melyből szabadu
lásuk után megélhetnének, ezt mostani közvetítő-intézeteinkben 
legtöbbnyire elfelejtik, annak gyakorlatából kijönnek.

A közvetítő-intézeti foglyok, valamint az egy évet meg
haladó szabadságvesztésre Ítélt más letartóztatottak, hogyha 
büntetésük háromnegyed részét kiállották és jó viseletűk által a 
javulás reményét megerősítették: föltételesen szabadon bocsát
tatnak.

Börtönrendszerünk ezen kedvezményében a fegyházra ítél
tek is nagy mértékben részesülnek (évenkint mintegy BOO); a 
nagyobb számot azonban (évente mintegy 370) a börtönre Ítél
tek adják ki; míg a fogházra ítéltek elenyészőleg csekély szám
ban (10) szerepelnek nyilván azért, mert egy éven felüli fog
házra tényleg igen kevés egyén ítéltetik el.

A személyi viszonyok további adatai az alapbüntetés minő
sége szerint nem lévén elkülönítve, de különben is ezen insti
tutum egészben jobban lévén megbírálható: itt az összes föl
tételes szabadságolásokat veszem szemügyre.

A főkérdés az, hogy hánytól vonatott vissza évenkint eme 
kedvezmény? Alig 10 egyéntől! A mi másfél százaléknak fe
lel meg.

Körülbelül ugyanennyi tűnt el nyom nélkül.
Ez arány oly kedvező, hogy a megvonás okainak részlete

zésétől eltekinthetünk.
Érdekesebb tudnunk, hogy eme kedvezményben leg

inkább az élet vagy testi épség elleni bűntettek elkövetői, te
hát az indulat fellobbanásából bűnösök, azután a vagyon elleni 
bűntettesek és pedig túlnyomó részben a falusi elemek része
sülnek ; továbbá, hogy a föltételesen szabadon bocsátottak 
majdnem kivétel nélkül nemcsak jó, hanem dicséretes maga
viseletét tanúsítanak, s hogy ennél fogva minden évben több és 
több egyén részesül e kedvezményben.

S ha most már ezen örvendetes eredménynek az okát ke
ressük : azt az intézmény lélektani helyességén kívül — a fel
ügyelő bizottság lelkiismeretes ajánlásában és az igazságügyi 
kormány rendkívüli gondosságában találjuk meg; mert a végre
hajtás két első tsadiumának fenvázolt tökéletlenségei mellett a
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javulás még nem rendszeres es általános, és így a választásban 
tévedés könnyen fordulhat elő.

IV. A börtönbüntetés végrehajtására csak egy kerületi bör
tön, a szegedi, áll rendelkezésre. A nők egy része — mint a 
fegyintézeteknél említve volt — Mária-Nostrára szállíttatik. 
A börtönre ítéltek legnagyobb része azonban a királyi ügyészek 
felügyelete alatti fogházakban szenvedi el büntetését.

Az 1885. évi január 1-én megnyílt szegedi kerületi börtön 
400 férfi befogadására van építve. 1888. év deczember hó 1-én 
496 egyén volt benne elzárva.

Tehát a tültömöttség itt is jelentékeny.
A hosszabb időre elitéit rabok még a marosvásárhelyi kir. 

ítélő tábla területéről is ide hozatnak.
A fogházakban m. é. deczember elején 4540 rab volt letar

tóztatva, kik közül
3 éven alul __ __ __ . . .  __ . . .  . . .  4226
3 évre és ezen felül __ . . . __. . .  — 315

volt elitélve.
Meg kell itt említenem, hogy az 1880. évi 2106./I. M. E. 

rendeletnek azon része, mely szerint a kerületi börtönbe el 
nem szállítható rabok csak bizonyos fogházakban tölthetik el 
büntetésüket és e végből esetleg oda átszállítaridók, eme fog
házak túltömöttsége miatt nem hajtható végre helyesen. De 
nincs is sok értelme annak, hogy a rabokat a kisebb fogházak
ból elszállítsuk, midőn a fegyenczeket kénytelenek vagyunk ott 
hagyni.

Visszatérve a szegedi kerületi börtönre, mint a melyben a 
börtönbüntetés leginkább végrehajtható, mindenekelőtt consta- 
tálom, hogy az csak 71 világos magán zárkával rendelkezik, s 
hogy az 1887. évi növedék 296 főre ment, kiknek a törvény sze
rint magán zárkában kellett volna tölteni fejenkint átlag 284 
napot, töltöttek pedig 88-at.

Ez az átlag szám azonban az egyeseknél oda módosult, 
hogy a visszaesőkön a magán elzárás teljesen végrehajtatott, az 
első ízben bűnözőknél pedig aránylag még inkább mellőztetett. 
1888 deczember 1-én 58 egyén volt ilyképen magán zárkában 
letartóztatva. — Tehát a magán zárkák az napon itt sem vol
tak eléggé kihasználva.
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A büntetési rendszer első stádiumának végrehajtása ezek 
szerint e kerületi börtönben is tökéletlen.

A másodiké általában kielégítőbb volna, de itt is meg van 
a túltömöttség; azután túlnyomó a csendes ülőmunka; s a 
kötelező osztályozás szintén nem felel meg a progressiv rend
szer követelményeinek.

Igaz, hogy az igazgató keresztül vitt egy osztályozást, és 
ebben igyekezett a progressiv rendszer eszméjét érvényesíteni; 
de ez nézetem szerint a szabályszerű osztályozás nyűge miatt 
sem sikerülhetett.

Hogy az eredmény mégis kielégítő, azt a tisztviselők, lelké
szek és tanítók buzgóságának, valamint azon körülménynek 
lehet köszönni, hogy a rabok túlnyomó része három éven aluli 
börtönre van elitélve; az 5 évet pedig csak 74, vagyis 14% 
haladja meg; s hogy 73% csak először van büntetve.

Ez fejti meg, hogy Szegeden 1887-ben csak 17 fegyelmi 
eset (2'49 %) fordult elő a rabok között, hogy onnan 66 egyén 
volt föltételes szabadságra bocsátható, és hogy az eme börtön 
fennállása óta ilyképen elbocsátott 139 rab közül csak egyetlen 
egynek kedvezménye vonatott vissza.

A Szegedről föltételesen szabadon bocsátottak nagy több
sége itt is az élet és a test épsége elleni bűntettesek közül ke
rült ki.

A fogházakból feltételesen szabadon bocsátott börtönre 
Ítéltekről (rabokról), valamint emez egész intézmény keresztül
vitelénél elért igen kedvező eredményekről, már a fegyházak 
cziménél nyilatkoztam.

A börtönbüntetés végrehajtására nézve még csak azt kell 
constatálnom, hogy a szegedi rabok közül még egyetlen egy 
sem szállíttatott közvetítő intézetbe, a fogházakban letartózta
tottak közül pedig mindössze kettő. Beájuk nézve tehát börtön- 
rendszerünk ezen stádiuma eddig végrehajtva nem le tt; pedig 
közülök 6 évre elitéltek is (4-en) bocsáttattak feltételes szabad
ságra.

Az eddig említett intézetek közvetlenül az igazságügyi mi
nisztérium felügyelete alatt állanak.

Y. A fogházbüntetés végrehajtására a törvényszéki és járás- 
birósági fogházak szolgálnak.
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Ezek a kir. főügyészek felügyelete alá tartoznak.
A fogházak száma most B83, és befogadási képessége a 

rimaszombati és jászberényi legújabb építkezések óta 10,926 
főre megy.

A múlt év deczember elején le volt tartóztatva 14,672 
egyén, tehát 3646 fővel, vagyis 33'37 % több, mint szabály
szerűen lehetett volna.

A túltömöttség tehát nyilván a fogházakban a legnagyobb. 
Innen az általános óhaj, hogy mindenek előtt a fogházak el
helyezési viszonyain kell javítani.

Hogy azonban a helyzetet és a kibontakozás módját telje
sen felismerhessük, szükséges az ott letartóztatottak minősége 
felől behatóbb tájékozást szereznünk.

Az 1888-dik évi deczember hó elején összes fogházainkban 
le volt tartóztatva:

1. Vizsgálati fogoly: a)  első birósági Ítélet nélkül 2194 fő
b) felebbezés alatt . . .  1264 ,«

3458 tő
2. Javítóintézetre Ítélt . . .  ___ __ __ . . .  __ 14 «
3. Elzárásra í té lt: a)  a kir. bíróság á l t a l     443 «

hj  a közigazgatási hatóság által 45 «
488 fó

4. Fogházra í té lt : a j  egy évig bezárólag____  _ __ 3817 «
b) egy éven felül . . .  . . .  ... 139 «

3956 «
5. Börtönre Ítélt: a)  három éven alul . . .  . . .  . . .  4225 «

b) három évre és ezen felül... 315 «
4540 fő

6. Fegyházra Ítélt: a)  három éven alul — __  1341 «
b)  három évre és ezen felül 867 «
c)  életfogytig. . .  . . .  . . .    8 «

2216 fő
Mindössze 14,672 fő

Ha már most ezen létszámból а 
fegyházra Ítéltekét . . .  . . .  . . .  . . .  2215

és a börtönre Ítéltekét . . .  . . .  4540
összesen 6755 fő

leütjük: marad egyéb letartóztatott __ . . .  __ 7917 fő,

a kik a mostani fogházakban kellő elhelyezést nyerhetnének ; 
sőt ezen felül még 3009 oly fegyházra vagy börtönre ítélt is
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elférne, a kik betegségük miatt vagy azon okból, mert ítéletük
nek jogerőre emelkedésekor büntetésükből már csekély idő van 
hátra, czélszerüen el nem szállíthatók.

A fogházbüntetés végrehajtásának legfőbb akadálya tehát 
az, hogy e czélra rendelt helyiségeinkben több ezer oda nem 
tartozó egyén van elzárva.

Ezek nagy részének eltávolításával a fogházbüntetés már a- 
mostani helyiségekben végre volna hajtható, annál is inkább, 
mert az egy éven felüli fogházra elítéltek száma az eddigi ta
pasztalatok szerint alig másfél százra tehető, ezek részére pedig 
a létező 1154 magán zárkából a szükséges rész kitelik; sőt ezen 
felül általában még az ítéletien vizsgálati foglyok fele része is 
magán zárkába volna helyezhető.

A fogházbüntetés kellő végrehajtásához, tehát első sorban 
több fegyház és kér. börtön építése szükséges.

Hogy e mellett több helyen a mostani egészségtelen és 
czélszerütlen fogházak helyett nemcsak a fogházbüntetés töké
letesebb végrehajtása, hanem különösen a vizsgálat sikerének 
biztosítása végett is újakat kell építeni, az a kir. főügyészek 
jelentésének közzététele óta bővebb bizonyításra nem szorul. 
Ismétlem azonban, hogy ez a munkának a kisebb és olcsóbb 
részét képezi.

Hiányosan hajtható végre a törvénynek a munkával való 
foglalkoztatásra vonatkozó része is ; a mennyiben néhány tör
vényszéki és a legtöbb járásbirósági fogházban, majd a helyisé
gek elégtelensége, majd a letartóztatottak csekély száma miatt 
egyáltalán semmiféle munka sem honosítható meg; a hol pedig 
ez akadályok fenn nem forognak: ritkán hozható be több mun
kanem, melyek közül a fogoly szabadon választhatna.

Mindemellett a fogházak a munkáltatás terén oly ered
ményt képesek felmutatni, melylyel a műveltebb külföld hason 
fokú fogházai nem dicsekedhetnek. Ez értekezés nem terjesz- 
kedhetik ki a részletekre, annyit azonban a munkaviszonyok 
jellemzésére meg kell említenem, hogy a házi ipar körében 
mozgó kosárkötésből, gyümölcs-szállító kosarakért csak a nagy
marosi piaczon 26,766 frtot vettek be a múlt évben a királyi 
ügyészségek.

A fogház területén kívül a foglyok igen szívesen dolgoz
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nak, és tudtommal nem fordult elő eset arra, hogy bárki is 
beleegyezését megtagadta volna.

A fogház rendjét az 1880. évi augusztus 9-én 2106. sz. a. 
kelt igazs. miniszt. rendelet 5-dik melléklete és az ez által rész
ben hatályában fentartott 696/1874. sz. rendelet szabályozza.

Eme rendeletek azonban büntető rendszerünk végrehajtá
sát nem czélozzák, hanem a btk. 52. §. alapján lényegileg csak 
a régi büntetés-végrehajtást szabályozzák.

E szabályok a feg'yházi és börtön-szabályoknál a papiroson 
enyhébbeknek látszanak. Ámde a fogházak mostani helyiségei 
élelmezési és munkaviszonyai között a fogházban letartózta
tottak helyzete sok helyütt súlyosabb az országos intézetekbe 
zárt rab vagy fegyencz helyzeténél.

A helyiségi viszonyokat már kimutattuk.
Az élelmezésre nézve azon felül, miket Gruber Lajos tag- 

társunk szives volt előadni, ki kell emelnem, hogy a btk. 
41. §-ban említett élelmezési kedvezményt a vádlottak vagy 
védőik a bíróságtól igen ritkán kérik; fölélhető munkakeres
ményük pedig nem sok van; sőt az idézett szabályrendelet 
36. §-ban foglalt azon kedvezményt is, mely szerint a foglyok 
még bizonyos esetekben sajátjukból élelmezkedhetnek, kevesen 
vehetik igénybe; mert azoknak a legnagyobb része szegény, 
s hozzátartozóik rendesen a fogház székhelyétől távol laknak.

Innen azon megdöbbentő jelenség, hogy a fegyházra és 
börtönre Ítéltek sok helyen a fogházból való elszállításukat mint 
jogot és kedvezményt követelik.

Az ifjú korú foglyok fogházbüntetésének végrehajtására 
(btk. 42. §.) legújabban az e czélból megvett és átalakított 
jászberényi régi kerületi székház szolgál. E fogház 360 főre van 
berendezve, és minden kivánalmaknak megfelel.

Ez intézkedés régi és súlyosan érzett hiányt pótol, s azért 
a fogházügy minden barátja csak elismeréssel adózhatik az 
igazságügyi kormánynak.

A fogházbüntetéssel kapcsolatban kell megemlékeznünk
a javitó-intézetekröl is.

Ily intézetünk eddig kettő van: Aszódon 180, Kolozsváron 
56 főre. Mindenik férfiak számára szolgál. Ezek az igazságügyi 
minisztérium felügyelete alatt állanak.
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A mult év deczember hó 1-én Aszódon 29, Kolozsváron 
pedig 4, összesen 33 üres hely volt. Ezzel szemben ugyanaz 
időben a fogházakban 11 fiú és 3 leány volt letartóztatva, kik 
javító-intézetbe szállításra vártak.

Tudomásom szerint egy női javitó-intézet felállítása a fő
város közelében még a jelen év folyamán megtörténik; a mi 
bizonyára nagy hiányt pótol. Ezen felül, már most még egy 
férfi javitó-intézetre volna szükség, mert százat meghalad azon 
itju korú elitéltek száma, kik a felügyelő bizottság által javító
intézetbe szállításra ajánlathatnának, ha annak foganatba vétele 
remélhető volna.

A javitó-intézetek alapszabályait az igazságügyi miniszté
rium 1883. évi decz. 28-án 48,981. sz. a. adta ki, és bővebb 
tájékoztatásul indokokkal látta el.

E szabályokból e helyen csak két alapelvet emelek ki. Azt, 
hogy a nevelés a tágabb értelemben vett családrendszerre van 
alapítva, mely szerint egy családfő vezetése alatt legíölebb 
20 gyermek egy családot alkot, és egy intézetben 6—7 ily csa
lád is lehet; továbbá azt, hogy az intézetbe oly ifjú egyének is 
felvétetnek, a kik büntetve nem voltak.

Helyesek-e ezen alapelvek? annak megvitatása a jelen 
általános ismertetés keretén] kívül esik. Reményiem, a tisztelt 
szakosztály tanférfiai e kérdéssel alkalmilag majd behatóan 
foglalkoznak.

Én úgy vélem, hogy az eddig elért eredményekkel meg 
lehet elégedni.

VI. Az elzárás büntetésre nézve kevés mondani valóm van.
A kir. járásbíróságok fogházaikban, még a közigazgatási 

hatóság által oda szállítottakat is beleértve, csak 488 fő volt a 
múlt év deczember elején letartóztatva. Egy-egy fogházra nem 
kerül két fő. Oly csekélység, mely börtönrendszerünk végrehaj
tásának vázlatos ismertetésénél fogházaink szempontjából kü
lönös figyelmet alig érdemel.

A közigazgatási hatóságok fogházainak ide vonatkozó 
legújabb adatait pedig megszerezni módomban nem állott.

Röviden összefoglalva a büntetési és börtönrendszerünk 
végrehajtására nézve mondottakat, constatálnom kell, hogy az 
még teljes egészében foganatba véve nincsen, és hogy épen a
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progressiv rendszer két első legfontosabb stádiumának kellő 
végrehajtására nézve történt legkevesebb; de constatálnom kell 
azt is, hogy legújabban az egész vonalon megindultak az intéz
kedések börtönrendszerünk foganatosítása végett, és hogy az 
eddigi eredmények annak lélektanilag helyes és népünk ter
mészetének megfelelő voltát igazolták.

П.

A büntetőtörvénykönyvünkben a bűntettekre megállapított 
egyik szabadságvesztési nemnek, a börtönbüntetésnek eltörlése 
iránt újabb időben több oldalról hangoztatott kivánalom volt 
bizonyára az a körülmény, a mely e tisztelt bizottságot arra 
indította, hogy a megvitatásra kitűzött első kérdésbe fölvegye 
azt ;s: vájjon az eddigi tapasztalatok szerint szükségesnek és 
czélszerünek mutatkozik-e a szabadságvesztésbüntetésnek a tör
vényben elfogadott nemeit módosítani ?

Válaszomban első sorban kiemelendőnek azt tartom, a 
mire maga a kérdés is helyesen utal, a szilkségességi és czélsze- 
rüségi szempontnak megkülönböztetését.

Ha pusztán úgy volna föltéve a kérdés: szükségesnek mu
tatkozik-e a börtönbüntetés fentartása? a válasz valószínűleg 
tagadó lenne ; mert kétségtelen (és ezt törvénykönyvünknek 
lángeszű előkészítője nálunknál bizonyára jobban tudta), hogy 
az individuális rendszer elvi szempontjából a szabadságvesztés
büntetések osztályozása közömbös.

De e rendszer eddig sehol sem hajtatott végre; talán meg 
sem valósítható.

Az individualisatio keresztülvitele nélkül pedig a bűntet
teknek és büntetéseiknek súlyosabb és enyhébb voltuk szerinti 
megkülönböztetése egyrészt büntetőjogi, másrészt börtönügyi 
szempontból czélszerünek látszik.

Avagy ki nem látja azt a nagy különbséget, a mely az 
életfogytig tartó fegyházzal és a hathónapi börtönnel sújtott 
bűntett között van? ! És ki tartaná a fegyház vagy börtönbün
tetést mind a két fajú bűntettre kiterjesztendőnek? !

Kétségtelen, hogy a bűntettek között azok súlyossága, ter-
юн



mészete, jellege, és motívumai tekintetében lényeges eltérés 
mutatkozik. Nagyon czélszerünek tartom ennél fogva, hogy e 
különbségnek a törvényhozó a bűntetteknek bizonyos szétvá
lasztásával kifejezést adjon, és ezt bizonyára legkönnyebben 
teheti kétféle büntetési nem fölállításával, a melyek egyikével a 
súlyosabb, másikával azoknak enyhébb nemét sújtja.

Ez külsőleg fölismerésre juttatja a különbséget, mely a, 
bűntetteknek ez eltérő nemei között mutatkozik.

De e jogi szempont mellett kiemelendő az is, hogy a bűn
tett miatt elitéltek cselekményük súlya szerint börtönügyi szem
pontból bizonyos osztályokba sorozandók.

Avagy ki akarná együvé zárni a jelenleg az illavai fegy- 
házban elhelyezett, életfogytig tartó fegyházra ítélt száz meg 
száz íegyenczet a szegedi kerületi börtönben letartóztatva levő 
rabokkal ? Bizonyára senki azok közül a kik tudják, hogy a 
szabadságvesztésbüntetés végrehajtásánál mindig szem előtt 
kell lebegni annak is, hogy lehetőleg meggátoltassák az, misze
rint az elitéltek egymást erkölcsileg rontsák.

Ez okból a bűntett miatt elítélteket nemcsak a büntetés 
végrehajtása alatt tanúsított magukviselete szerint szükséges 
classificalni (erkölcsi és érdemosztályzat), hanem czélszerünek 
mutatkozik őket bizonyos csoportokra elkülöníteni az általuk, 
elkövetett büntetendő cselekmény súlyosságához, jellegéhez, 
motívumaihoz képest is. Ez az alaposztályozás sokhelyütt — 
nagy gonddal és szabatossággal — keresztül van vive.

Kérdés csak az lehet, hogy az osztályozást a törvényhozás 
és ennek intézkedései alapján a concret esetben a bíróság esz
közölje-e, vagy a végrehajtó hatóság ?

Készemről meg vagyok győződve, hogy általánosságban a 
törvényhozás, concrete pedig az egyes esetekkel behatóan fog
lalkozó, azoknak részleteit a büntető eljárás eredményéből leg
jobban ismerő biró helyesebben és egyenlőbben fog osztályozni, 
mint a börtönügyi igazgatás, melynek ily osztályozás eszközöl- 
hetése végett még külön vizsgálni, tanulmányozni kell az egyes 
eseteket.

E két szempont — azt hiszem — eléggé indokolja a fegy- 
ház és börtönbüntetés megkülönböztetésének czélszerüségét.

Azon ellenvetés, hogy a bűntettekre szabott kétféle szabad
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ságvesztésbüntetési nemnek íentartása költségesebb, nemcsak 
soha bizonyítva nem lett, de nem is bizonyítható. Mert egész
ben és nagyban mind a két nemű büntetéshez egyforma épít
kezések szükségesek; s ha mégis valami különbséget lehet tenni, 
az abból áll, hogy épen a börtönök nagyobb részének építke
zése és adminisztratiója egyszerűbb és olcsóbb lehet.

Mindezek alapján a szabadságvesztésbüntetés jelenlegi ne
meinek fentartását viszonyaink között czélszerünek tartom.

*■ **

És ezzel megfeleltem az elém tűzött mindegyik kérdésre.
Nincs más hátra, mint kiemelnem azt, hogy — az eddigiek

ből levonható tanulsághoz képest — büntetési és börtönrend
szerünk tekintetében a közel jövőben arra kell törekednünk, 
hogy törvényünknek ide vonatkozó intézkedéseit végrehajtsuk, 
hogy törvényünk büntetési és börtönrendszerét a teljes meg
valósításhoz minél közelebb vigyük.

Csak akkor, ha a tényleges végrehajtás eredményeit leg
alább egy időn át megfigyeltük, csak akkor érkezhetik el néze
tem szerint annak az ideje, hogy megfontolás tárgyává tegyük, 
vájjon mutatkozik-e és mily irányban büntetési és börtönrend
szerünk módosításának szüksége.

Ma csak azt constatálhatom, hogy törvényünk büntetési 
rendszere általában bevált, sőt a jelenlegi kedvezőtlen körülmé
nyek között, a csonka végrehajtás mellett is, jó eredményekkel 
jár. (Élénk éljenzés.)

Elnök Tóth Lőrincz a jelenlevők általános óhajának vél 
eleget tenni, midőn a t. előadó urnák világos, kristálytiszta, 
adatokban és különösen a legújabb hazai adatokban gazdag, 
nagy érdekű tanulmányáért a bizottság nevében meleg és hálás 
köszönetét mond. (Általános helyeslés.)
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A magyar kereskedelmi csarnok néhány hó előtt csőd
eljárásunk hiányait vevén tárgyalás alá, azon óhajának adott 
kifejezést, hogy a csődön kívüli megtámadási jog és a morató
riumok intézményét nálunk is a csődtörvény kiegészítéséül 
meghonosítani és törvény által szabályozni kellene, és egyszers • 
mind elhatározta, hogy e kérdést tanulmány tárgyává fogja tenni.

Ezzel a csődön kívüli megtámadási jog kérdése ismét elő
térbe lép. Nem először fogja ez most a magyar jogászvilágot 
foglalkoztatni. — A kereskedelmi körökben időnként felhangzó 
kívánság e kérdésnek törvény utjáni szabályozása iránt nem 
egy ízben jogászkörökben is viszhangra talált. Már a csődtörvény 
tervezetének tárgyalására 1875-ben összehívott értekezleten is 
felmerült azon nézet, hogy a megtámadási jogot úgy a csőd
ben, mint a csődön kívül egységes törvényben kell szabályozni. 
Dr. Králik Lajos az igazságügyminiszterium megbízásából
1876-ban el is készítette e tervezetet. E kérdés utolsó mozza
nataként a VII. magyar jogászgyülésen 1879-ben élénk eszme
csere fejlődött ik a körül, vájjon a megtámadási kereset a fize
tésképtelen adós jogcselekményei ellen csakis a csőd esetében 
vagy azon kívül foglalhasson helyet, a mely kérdésre a magyar 
jogászgyülés nagy többsége igenlőleg válaszolt.

Ezóta a kérdés nálunk egészen pihen. A jogászgyülésnek 
ezen, valamint sok más enunciatiója belekerült az évkönyvek 
lomtárába, és senki sem törődik vele. Még azok is, a kik a 
kérdéssel foglalkoztak, belenyugodtak abba, hogy az majd az 
alkotandó kötelmi jogban fog megoldást találni. Innen van, 
hogy a jogászkörök egy része teljesen tájékozatlan e kérdésben, 
már pedig előbb-utóbb az azzal való beható foglalkozás kike
rülhetetlen lesz.

Annál is inkább szükséges, hogy e kérdéssel újból beha
tóan foglalkozzunk, mert a jogászgyülés tárgyalásainak e tárgy-
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ban ma már nagyon kevés hasznát vehetjük. A jogászgyülés a 
szabályozás részleteibe nem is ment bele, tárgyalásai csakis az 
általános elv körül forogtak, hogy a megtámadási kereset a cső
dön kívül is helyet foglalhasson-e vagy nem. Ámbár e kérdés
ben sem uralkodik teljes egyértelműség, mert vannak, a kik a 
hitelezők kijátszásának meggátlását és orvoslását kizárólag a 
büntető eljárásban találják, — mindamellett, miután e nézetet 
csak nagyon kevesen vallják, a tárgy súlypontja nem e kérdés
ben, hanem a szabályozás részleteiben fekszik. Tisztába kell 
jönnünk, hogy mikép körvonalozzuk a megtámadási jog tény
alapjait, a megtámadási igény tartalmát és terjedelmét. — Ez 
utóbbi kérdések megoldása nehezebb annál, hogy kell-e egy
általában a megtámadási keresetet a csődön kívül szabályozni 
vagy nem. — Ezzel aztán kapcsolatos azon további kérdés is, 
hogy a csődön kívüli megtámadási jog külön törvény utján, 
vagy pedig a magánjogi törvénykönyv kötelmi jogi részében 
szabályoztassék, a mi ugyan csak a forma kérdése, de néze
tem szerint a szabályozás lényegére is befolyással van. Mind
erről a jogászgyülésen szó nem volt.

De a jogászgyülésen e tárgy körül kifejtett nézetek nagy
része ma már túlhaladott álláspontot is jelez. Azon nehány év 
alatt, mely a VII. magyar jogászgyülés óta lefolyt, a csődön kívüli 
megtámadási jog terén a törvényhozásban és irodalomban több 
történt, mint azelőtt nehány század alatt. Ezalatt Németország
ban az 1877-iki csődtörvény kiegészítéséül és az abban a meg
támadási jogról kifejtett elvek alapján 1879-ben külön törvény
ben szabályozták a fizetésképtelen adós jogcselekményeinek 
megtámadását a csődön kívül. Ausztriában is 1884-ben külön 
törvény készült e tárgyban, mely a megtámadási jogot úgy a 
csődben, mint a csődön kívül szabályozza. Ezen törvényhozási 
alkotások folytán e kérdés körül egész kis irodalom keletkezett, 
a melyből az általános csődjogi munkákon kívül, a melyek 
mind e kérdéssel is behatóan foglalkoznak, csak Brachman és 
Hartmann commentárjait a német törvényhez, Steinbach és 
Krasnopolsky-ét az osztrák törvényhez, továbbá Cosack, Jäckel, 
Grützman, Menzel, Korn és Ottó kizárólag e tárgygyal foglalkozó 
rendszeres munkáit akarom kiemelni.

És a VII. magyar jogászgyűlés óta nálunk is e kérdésnek új
no
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forrásai nyíltak meg. Az 1881. évi csődtörvényünk a német 
csődtörvény mintájára szabályozta a megtámadási jogot is ; a 
gyakorlatnak alkalma nyílt ezen szabályozás részleteit kipró
bálni és judikaturánk már is állást foglalt több vitás kérdésben. 
Mindez bizonyára első sorban figyelembe veendő, midőn a cső
dön kívüli megtámadási jog szabályozásáról van szó.

Ez volt az egyik indok, a mely ’ arra bírt, hogy e kérdést 
válaszszam a megbeszélés tárgyává.

A másik indok a kérdésnek azon megoldása, a melyet az a 
magánjogi törvénykönyv tervezetének kötelmi jogi részében 
talált. — Ennek különös része ugyanis a IX. fejezetben (808— 
816. §§.) a hitelezők megrövidítése czímén a csődön kívüli 
megtámadási jogot is szabályozza.

Hogy álláspontomat már előre is jelezzem, megjegyzem, 
hogy én e tárgynak a kötelmi jogban való szabályozását a ké
sőbb kifejtendő indokokból egyáltalában nem helyeslem, de 
különösen nem tartom czélszerűnek annak oly szabályozását, a 
minőt a tervezet czélba vesz.

A tervezet ugyanis mellőzve e tekintetben a tudomány új 
irányát és az újabb törvényhozási munkálatokat, visszamegy a 
megtámadási jog szabályozásában a római jog álláspontjára, az 
actio paulianára, úgy a mint azt a közönséges német jog s a 
szász polgári törvénykönyv recipiálta. Az újabb iránynyal való 
ezen ellentét különben, úgy látszik, öntudatlan; a tervezet, úgy 
mint sok más kérdésben, itt is kritika nélkül átveszi a szász 
polgári törvénykönyv intézkedéseit, és nem tartja szükségesnek 
annak indokolását, hogy miért mellőzi az újabb jogfejlődést.

Feladatom tehát két irányban kifejteni e tárgyat, negativ 
irányban, hogy a kötelmi jog tervezetének e része hibás, — és 
positiv irányban, hogy minő ezzel szemben a kérdés helyes 
megoldása.

Ebből kiindulva a vizsgálódás tárgya lesz:
I. vájjon egyáltalában szükség van-e nálunk a megtáma

dási keresetre a csődön kívül, és kell-e azt törvényhozásilag 
szabályozni ?

II. melyek a megtámadási jog főelvei az újabb törvény
hozási alkotások és a jogtudomány jelenlegi állásponta szerint?

III. megfelel-e ezeknek a megtámadási jog azon szabályo-
Ш
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zása, melyet magánjogi törvénykönyvünk tervezetének kötelmi 
jogi részében talált? és

IY. hogy külsőleg a kötelmi jog keresetében vagy külön 
törvény utján szabályoztassék-e ezen jog?

Legyen szabad előzetesen még egy megjegyzést tennem. 
A magánjog a jogcselekvények megtámadhatóságának több 
nemét ismeri. Megjelölésül és a semmiségtől való megkülönböz
tetésül szolgál ez azon esetek részére, midőn valamely jogcselek
mény nem önmagában semmis és hatálytalan, hanem csak az 
érdekelt fél akaratától és annak érvényesítésétől feltételezve 
válik azzá; így megtámadhatja valaki azon jogügyletet, melyet 
a kényszer, félelem vagy megtévesztés nyomása alatt kötött. 
A megtámadásnak azon neme, melyet a hitelező a fizetéskép
telen adós vagyonára vonatkozó jogcselekvények ellen gya
korol, a megtámadás ama, valamint minden egyéb nemétől 
lényegesen különbözik, még pedig nem csak a megtámadás 
tényalapja, hanem annak czélja és abból folyólag a megtáma
dási igény tartalmára nézve is. — Ama tágabb értetemben vett 
megtámadási kereset tanulmányom tárgyát nem képezi és azzal 
nem fogok foglalkozni. A hol tehát megtámadási keresetről 
szólok, csak azt fogom alatta érteni, melyet a hitelező a fizetés- 
képtelen adós vagyonára vonatkozó jogcselekvények ellen gya
korol. I.

I. Л csődön k ívü li m egtám adási jog szükségessége.

A 7-ik magyar jogászgyülésen vita tárgyává tétetvén a kér
dés, hogy a megtámadási keresetnek csődön kívül is adassék-e 
hely, az egyik véleményező dr. Zsigmondy Jenő azt indítvá
nyozta, hogy a megtámadási kereset csődön kívül helyet ne fog
lalhasson. E nézetet már a jogászgyűlésen is csak nagyon cse
kély kisebbség tette magáévá, és az azóta véghezment jogfejlő
dés a többség határozatát igazolta.

Ha körültekintünk az európai törvényhozások között, azt 
találjuk, hogy a csődön kívüli megtámadási kereset mindenütt 
elismertetett és törvény utján szabályoztatott.

Ha a megtámadási kereset eredetét az actio paulianára 
akarjuk visszavinni, akkor az, a csődön kívül régibb és előbb
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volt elfogadva, mint a csődben, sőt előbb mintsem a csődeljárás 
egyáltalában létezett.

A római jog, az actio paulianát már csak azért sem szo
ríthatta a csőd esetére, mert ez utóbbi a mai fogalmak szerint 
ismeretlen volt. A missio in bona, a melyre oly gyakran hivat
koznak, mint a csődeljárás elsődleges alakulatára, nem volt 
csődeljárás a mai értelemben, hanem a prsetori végrehajtásnak 
rendes alakja. A hitelezők többsége és az adós cselekvési képes
ségének megvonása, a melyek a mai csődeljárás alapját képezik, 
nem kivántatott meg ahoz; a hitelezők egyenlősége, a par con
ditio creditorum pedig nem képezte lényeges jellegét. Ebből 
folyólag nem kivántatott meg az actio pauliana gyakorlásához 
sem a hitelezők többsége, hanem minden egyes hitelező gya
korolhatta azt.

Az actio pauliana átment valamennyi újkori jogrendszerbe 
és a csődjognak megtámadási keresete mellett fegyvert adott az 
egyes hitelezőnek is, a melylyel adósa csalárd ügyleteit csődön 
kívül is megtámadhassa. Sehol és soha nem volt komolyan szó 
arról, hogy azt a csődeljárásra szorítsák.

Francziaországban, a hol a csődeljárás ma is a kereskedő
osztály specialis jogához tartozik, a megtámadási kereset az 
actio pauliana alakjában a magánjogban foglal helyet. A code 
civil 1167. §-a felállítja az elvet, hogy ámbár a szerződések 
csak a szerződő felekre bírnak hatással, és harmadik személyre 
sem jogok, sem kötelezettségek azokból nem keletkezhetnek, 
mégis a hitelezők megtámadhatják személyesen, saját nevűkben 
ama cselekményeket, melyeket az adós csalárdul az ő megkáro
sításukra elkövet, «ils peuvent attaquer les actes faits par leur 
débiteur en frande de leur droits».— Ezen elvnek alkalmazása 
az egyes jogviszonyokra, azután a code civil-ben szórványosan 
fordul elő.

Már maga a megtámadási jognak ezen elhelyezése a közön
séges polgári jogban, a code civil-ben teljesen kizárja azt, hogy 
az csak csőd esetében volna gyakorolható.

Hasonlókép Angliában, a hol csődeljárás az 1868. évi 
csődtörvényig szintén csak kereskedők ellenében foglalt helyet, 
már 1868 előtt a törvények egész sora hozatott a czélból, hogy 
senki, legyen az kereskedő vagy nem, a hitelezők kijátszására
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vagyonáról ne intézkedhessél És mióta 1868-ban a csődeljárás 
nem kereskedőkre is kiterjesztetett, több fontos törvény hozatott, 
melyek a vagyontalan adósnak rendelkezéseit a csődön kívül is 
megtámadhatókká teszik.

Németországban a közönséges jog a római jog elveiből 
kiindulva, tekintet nélkül a csődre, szabályozta a megtámadási 
jogot. És midőn a csődjog a megtámadási kereset tényalapjait 
kibővítette, az egyes német államok törvény utján kiterjesztet
ték ez intézkedéseket a csődön kívüli eljárásra is. így pl. Po
roszországban az 1855. május 8-iki csődtörvény a megtámadási 
jogot behatóan szabályozván, egy 1855. május 9-diki keletű 
törvény azonnal kimondotta azt is, hogy az abban felállított 
elvek nagyobbrészt a csődön kívül is alkalmazandók.

És midőn az egységes német törvényhozás meghozta az
1877-diki új csődtörvényt, annak a megtámadási jogot szabá
lyozó részében azonnal kimondotta az indokolás, hogy ez intéz
kedések nem teljesek és nem felelnek meg czéljuknak, ha a 
megtámadási jog a csődön kívül is hasonló elvek szerint nem 
rendeztetik. — És tényleg 1879. julius 21-dikén külön törvény 
hozatott e czélból, mely 4. §-ban az egész csődön kívüli meg
támadási jogot szabályozza.

És ezek után végre Ausztria is 1884. évben a megtámadási 
jogot törvény utján szabályozta. Ezen törvény három fejezet
ből áll: az első szól a megtámadási jogról a csődeljárásban, 
a második a cselekvények megtámadásáról a csődön kívül, és 
a harmadik a mindkettőre vonatkozó közös határozmányokról.

Csak is nálunk szükségtelen volna tehát a megtámadási jog 
a csődön kívül is ? Csak is nálunk nem szorulna a hitelező tör
vényes védelemre ? — Talán nálunk biztosítva van a hitelező 
az ellen, hogy adósa az ő megkárosítására vagyonáról rendel
kezzék, és nálunk nem nyúlnak talán az adósok soha ezen 
utolsó eszközhöz, mely a hitelező kielégítését az utolsó lépés
nél meggátolja ?

Sajnos, az élet az ellenkezőt igazolja és a végrehajtások 
átlaga szomorú illustratiót nyújt ehhez.

A nélkül, hogy statistikai adatokkal rendelkezném, merem 
állítani, hogy a végrehajtások felében igénykereset adatik be, 
és hogy ezen igénykeresetek kétharmada akár valódi, akár szín-
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lett, de mindenesetre a hitelezők megkárosítására czélzó rossz
hiszemű ügyleteken alapszik.

Hogy bíróságaink is belátták azt, és meggyőződtek róla, 
hogy a hitelezőt ily csalárd ügyletek ellen különös védelemben 
kell részesíteni, — azt mutatja az évenként növekedő szigor az 
igénykeresetek elbírálásánál. Mindinkább szaporodnak azon 
okok, melyeket felső bíróságaink a szerzés rosszhiszeműségének 
és az ügylet szinlegességének igazolására elegendőknek tart.

Feltűnő szigorral jár el a Curia, midőn a legközelebbi 
rokonok, különösen pedig házasfelek közti jogügylet képezi az 
igénykereseí alapját. — Ha az ily személyek közti jogügylet — 
hogy felső bíróságaink elfogadott kifejezésével éljek — «a vég
rehajtás küszöbén» létesült, akkor azt mindig színleltnek és a 
hitelezők irányában semmisnek tekinti. — Ezen szigort sokan 
túlzottnak is tartják, és pl. Keresztszeghy Lajos «az igényperek
ről» írt munkájában (66. 1.) a rokonok s családtagok egymás 
iránti igényeinek confiskálását, egymással való szerződési ké
pességének jogtalan felfüggesztését látja ebben. Pedig e tekin
tetben a legnagyobb szigor is csak helyeslendő.

De nemcsak a rokonok és házastársak közti ügyletek meg- 
birálásánál, hanem más személyek közti ügyletek iránt is na
ponként növekedik bíróságaink szigora, ha azok a hitelezők 
kielégítési jogába ütköznek. — Csak nehányat akarok ezek 
közül kiemelni.

Az ajándékozásnál elfogadott magánjogi elv, melyet bíró
ságaink is állandóan alkalmaznak, hogy az ajándékozó hitele
zője az ajándékból való kielégítését követelheti, ha az ajándé
kozás által előle a követelésének alapjául szolgáló alap elvona- 
tik. Sőt, ha a megajándékozott az ajándék tárgyain rosszhisze- 
müleg túladott, a hitelezők iránt személyesen az ajándék 
tárgyain túl is felelős marad.

A vételügyleteiméi a hitelezők kijátszása rendszerint a 
constitutum possessorium utján történik. Az adós szinleg eladja 
ingóit egy harmadiknak, azonban ő maga birtokban marad. 
Butornemüeknél ez rendszerint fictiv bérleti szerződéssel kötte
tik össze, és hogy a vételi ügylet külsőleg jogszerűbb alakban 
jelenjen meg, szilárdabb alapon nyugodjék, az adós valamelyik 
hitelezője által nyilvános árverésen adatja el az ingókat és
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véteti meg idegen név alatt a maga részére. — De nemcsak 
butorneműek, egész üzletek képezik ily ügyletek tárgyát. — 
Nem egyszer megtörténik, hogy az adós, hogy hitelezőitől sza
baduljon, csődöt mond, a csődben az üzletet megvéteti saját , 
pénzén potom áron, neje, apósa, sógora vagy bárki más által; 
ennek czége alatt folytatja az üzletet, szerez és meggazdagodik, 
és a hitelezők nem férhetnek hozzá. Sőt a közvélemény némely 
helyütt oly ferde irányt vett, hogy a hitelezők e kijátszását pár
tolja és az üzletnek olcsó áron való eladását elősegíti; becsület
beli dolognak tartják nem akadályozni az ily vevőt, a kiről tud
ják, hogy a bukott részére akarja visszavásárolni az üzletet, és 
általános megbotránkozást szül az, ha egy érdektelen harmadik 
személy ily árverésen részt mer venni.

Törvényhozás és bíróságok mindenütt szükségét látták, 
hogy a hitelezők ily módon való kijátszását megakadályozzák. 
Egyes törvényhozások, mint a svájczi, a kötelmi jog 202. §-ában 
egyenesen kizárják a constitutum possessorium érvényességét.
A franczia bíróságok nyilvánvaló ellenmondásban a code civil 
1138. §-ával, mely szerint a felek puszta akarat megegyezése 
átadás nélkül is tulajdonjogot ad, egyszerre a fizetésképtelen 
adósnál az átadás elvét kezdték hangoztatni. Angliában 1879-ben 
törvényt hoztak, melynek czíme magában foglalja czélját és tar
talmát: an act to consolidate and amend the law for preven
ting frands upon creditors by secret bills of sale of personal 
chattels (a hitelezőknek az ingók titkos szerződés általi eladása 
ntján való csalárd megkárosítása elleni törvénynek módosítása 
és egységesítéséről 41 and 42 Yict. eh. 31.). Ezen törvény sze
rint az ingók átadása az adós által a bekövetkező végrehajtás 
és csőd esetében érvénytelen a hitelezőkkel szemben, ha a szer
ződés nem valamely hiteles személy előtt köttetik és nem ve
zettetik be valamely nyilvános könyvbe. — Németországban 
szintén szóba került a constitutumnak ezen veszélyessége a 
csődön kívüli megtámadásról szóló törvény tárgyalásánál, 
de úgy ezen törvény indokolása (Hahn Materialien IV. köt. 
740. 1.), valamint a német általános magánjogi tervezet indokai 
(Motive zu dem Entwürfe eines bürgerlichen Gesetzbuches 
Bd. HI. Sachenrecht 335. lap), nem tartják czélszerünek, hogy 
ellene positiv megszorító rendszabály hozassák és jobbnak
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“találják a bíróra bízni, hogy minden egyes esetben a jogügylet 
szinlegességét és csalárdságát megállapítsa és ebből a következ
tetéseket levonja.

Ezelőtt bíróságaink a constitum útján való csalárd átru
házásokkal szemben a strict jog álláspotjára helyezkedtek, és 
ha igénylő felperes beigazolta, hogy az ingókat akár a végrehaj
tást szendettől magán úton, akár nyilvános árverésen meg
vette, — nem mentek tovább és az igénykeresetnek helyt ad
tak. így kimondta a m. kir. Curia:

«Habár ingó dolgok tulajdonjoga tényleges átadás és átvé
tellel szereztetik meg s az ingók a foglalás alkalmával végrehaj
tást szenvedett birtokában találtatván, tulajdonául vélelmezen- 
dők mindaddig, míg ennek ellenkezője nem igazoltatik: mind
azon által, ha a per során beigazoltatik, hogy igénylő felperes 
a lefoglalt ingókat a foglalás előtt végrehajtást szenvedettől 
megvette, és annak vételi árát, vagy annak egy részét fizette, 
igénylő felperes keresetének hely adandó.» (Döntvénytár I. 25.)

Továbbá egy másik esetben:
«Azon vélelem, hogy valamely ingó tárgy azt illeti, kinek 

birtokában találtatik, csak addig áll, míg a valódi tulajdonos 
tulajdonjogát nem igazolja. Ha tehát igénylő felperes azt, hogy 
a végrehajtást szenvedett birtokában talált tárgyakat bírói árve
résen megvette és azok tulajdonaivá váltak, beigazolja, keresete 
megítélendő a nélkül, hogy bebizonyítaná, mikép az ingók úgy 
maradtak a végrehajtást szenvedett birtokában, hogy ennek 
tulajdonává nem váltak.» (Dtár I. 51.)

A judicatura ezen iránya nem tarthatta fenn magát soká. 
Csakhamar kitűnt, hogy az a hitelezők nyílt kijátszását előmoz
dítja. A szakítás ez iránynyal az átadás szigorúbb követelmé
nyében nyilvánúlt. Megkívánták ezentúl az átadást oly esetben 
is, midőn az igénylő és a végrehajtást szenvedett a lefoglalt tár
gyakat közösen birtokolták, így pl. a Curia elutasította egy eset
ben (1882 márcz. 23-án 11854. sz. a.) a végrehajtást szenvedett
nek neje által közjegyzői okirat alapján indított igénykeresetet 
a közös birtoklásban levő bútorokra csak is azon indokból, 
«mert a közjegyzői okiratban említés nem tétetik arról, hogy 
az abban felsorolt tárgyak tényleg átadattak».

Sőt felső bíróságaink joggyakorlata nem állott meg itt,
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hanem a szinlegesség bélyegét sütötte még az árverésen történt 
vételekre is, ha a megvett ingók a vevő tényleges birtokába át 
nem mentek. így a kir. Curia 4996/83. sz. a. szinlegesnek mon
dott ki egy birói árverésen történt vételt azon indokból, «mert 
igénylő az árverésen megvett tárgyakat el nem szállíttatta és 
tettleges birtokába nem vette, hanem azokat az árverést szenve
dettnek birtokában hagyta«.

Minden ily esetben a kir. Curia a legnagyobb szigorral az 
igénylőre hárítja a bizonyítás terhét, hogy mily czímen van a 
végrehajtást szenvedett a tényleges birtokban, — és ha ezen 
bizonyítás teljesen nem sikerül, az igénykeresetnek helyt nem 
ad. így egy esetben (3503/81. sz. a.) felperest, a ki az igényelt 
ingókat az árveréseni vevőktől váltotta magához, igénykereseté
vel elutasította, «mert ugyanazon tárgyak ismét a végrehajtást 
szenvedett birtokában találtattak, és jól lehet tulajdonjogának 
fentartását haszonbéri szerződéssel kívánta igazolni, az figye
lembe nem vétetett, mert az arra vonatkozó okmányt csupán 
igénylő mint állítólagos bérbeadó írta alá, ez pedig a kétoldalú 
szerződés kellékeit nem pótolja.»

Messzire vezetne, ha birói gyakorlatunk ez irányát a hitele
zők megkárosítására irányozott ügyletek mindegyikénél ki akar
nám mutatni; legyen szabad utalnom a hitelbeni vásárlás ama 
különös elbírálására, melyben az, az igényperekben részesül, to
vábbá a pactum reservati domominii ellen indított harczra, mely
nél felső bíróságainkat nyilván nem az az ellen felhozott téves 
jogi érvelések, de ugyanazon jogpolitikai elv vezérelte, melynek 
alapján a constitutum possessoxiumtól az elismerést megta
gadják.

Nem akarok annak megvitatásába bele menni, vájjon min
den tekintetben helyeslendő-e judicaturánk ez iránya vagy 
nem. Sok esetben, pl. a pactum reservati dominii-nél talán 
a hitelezők védelmének jogpolitikai elve a kellő határokon túl
terjesztetett. Minden esetre azonban megdönthetien bizonyíté
kot nyújt az a mellett, hogy a hitelezők jogos érdekei az esetek 
igen nagy számában csorbát szenvednek az adós csalárd jog
ügyletei által, hogy tehát úgy a jogérzet, mint a forgalom biz
tonsága követeli, hogy a hitelezőnek módot nyújtsunk az adós 
jogcselekményeinek megtámadására.
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A mennyiben igényperre kerül a sor, judicaturánk, a mint 
fent kimutattam, a megtámadásnak helyt ad és a hitelező párt
ját fogja, midőn jogi vélelmek útján a rosszhiszeműség bélyegét 
igyekszik minél több ügyletre nyomni.— Jogpolitikai szempon
tok igazolhatják törvény hiányában a jogi vélelem e kiterjedt 
használatát; de az minden esetre veszélyes expediens és a tör
vényhozó első feladata akkor, a midőn látja, hogy a fennálló 
jog az élet követelményeinek meg nem felel és a gyakorlat a 
vélelem veszélyes eszközéhez kénytelen nyúlni, — hogy új tör
vény által a hézagot pótolja.

Hogy mennyire nem nyugodhatunk meg felső bíróságaink 
joggyakolatának ez irányában, azt legjobban illustrálja ép azon 
felső bíróságaink köréből kiinduló erős kritika, mely szerint — 
szósz érint idézve — «a Curia ítéleteiben túlszigor nyilatkozik, 
mely . . . nem ismerhető el jogász által jogosnak. Már pedig 
azon curiai ítélet, mely a jogból és írott törvényekből merített 
érvekkel nem indokolható, csupán azért kötelező, mert a Curia 
ítélete ellen perorvoslatnak helye nincsen». (Keresztszeghy: 
Igényperek 66. 1.)

És ha bíróságainknak az igényperekben követett gyakor
lata a megtámadási jognak némi kétes értékű surrogatumát 
megteremtette is, — hány eset fordul elő, a melyekben a csa
lárd jogügylet még a végrehajtás foganatosítását is meggátolja, 
és így igényperre nem is kerül a sor.

Midőn törvényhozásunk a csődtörvényt megalkotta, általá
nos helyesléssel fogadta mindenki, hogy a megtámadási jogot 
az 1840. évi csődtörvény intézekdéseivel szemben kitágította és 
szigorította. Szóba került a tárgyalásoknál, hogy mily egyszerű 
módon lehetett a régi törvény szerint a hitelezőket kijátszani. 
A kereskedőnek csak más czégtáblát kellett kitennie és szaba- 
dúlt hitelezőitől. De kérdem nem ugyan az-e ma is az állapot, 
ha az adós ellen nem nyittatik meg a csőd ? Nem-e kénytelen 
ma is a végrehajtató az idegen czégtábla előtt minden segély 
nélkül megállani, ha csak a végrehajtási törvény 48. §-a értel
mében nem sikerül neki «előterjesztett bizonyítékokkal» való
színűvé tenni, hogy az ingók a végrehajtást szenvedettnek tulaj
donát képezik, a mi nagyon sok esetben nem könnyű feladat ? 
Hiszen azt is hallottuk már, hogy egyes kereskedőknek mozgó
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czégtábláik vannak, melyeket a hitelezők elleni védpaizsúl csak 
meg kell fordítani és a kritikus időben más embert oda állítani 
az üzletbe, — és minden mentve van. Más adós pedig, a kinek 
érdekében van, hogy neve a czégben legyen, társat vesz magá
hoz, közkereseti társaságba lép vele, a közkereseti társaság czé- 
gét kiteszi és ez elegendő arra, hogy a végrehajtató elé a legna
gyobb akadályokat gördítse.

Ep oly nehéz a hitelező álláspontja a rosszhiszemű adós
sal szemben az ingatlanokra vezetendő végrehajtásnál. A végre
hajtási törvény 197. §-a megadja ugyan a módot a rosszhiszemű 
jelzálogi megterhelés megtámadására, de nem határozza meg
annak anyagi feltételeit./

Es a megtámadási jog itt is, teljesen ismeretlen okból csak 
is a jelzálogos követelés és nem más jelzálogi teher, pl. a ha
szonélvezeti jog ellen adatik meg. Különösen meg vau fosztva 
polgári per-úton a jogvédelemtől a hitelező ingatlanoknál 
a csalárd tulajdon átruházások ellen. — Alig van gyakoribb 
módja a hitelező kijátszásának, mint az: hogy az adós telek- 
könyvileg átíratja ingatlanát adás-vétel czímén nejére vagy vala- 
mely gyermekére. A telekkönyvi eljárás formalismusa teljesen 
lehetetlenné teszi ma, hogy a hitelező, mint harmadik személy 
ez ügyletet bármily módon megtámadhassa.

Mindez esetekben a polgári biró nem segíthet. A hitelező
éi őtt csak két út van nyitva : a bűnvádi eljárás és a csőd.

Mindkettő azonban nagy nehézségekkel van összekötve és 
nagyon tökéletlen oltalmat nyújt e tekintetben.

Minden gyakorlati jogász tudja, hogy az ily jogsérelemnek 
büntető per útján való orvoslása mily nehézségekkel jár. A bűn
vádi feljelentés két élű fegyver, mely nagyon könnyen azt sújt
hatja, a ki vele élni akar. Kimenetele kétes, mert a hitelezők 
megkárosítására irányzott szándék bebizonyítása, mely a bűnt. 
törkv. 387. §-a értelmében ez esetben a csalás tényálladékálioz 
szükséges, nem ritkán nagyon nehéz. — Ha pedig ez utóbbi 
nem sikerül teljesen, akkor a vádlóból könnyen lesz vádlott, a 
ki magát a hamis vád vagy rágalmazás ellen védeni lesz kény
telen. — Maga az eljárás a magánvádlóra nézve sok kellemet
lenséggel jár, igen soká húzódik és még a siker esetén is sok
szor kétes, vájjon a czélzott magánjogi eredmény eléretik-e
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vagy nem ? — Ezen okokból sok hitelező inkább eláll jogos 
igényei érvényesitésétől, sem hogy az utolsó eszközhöz nyúljon. 
A büntető eljárásnak e felhasználása különben ellenkezik an
nak rendeltétésével is, mely nem állhat abban, hogy a hitelezőt 
a követelés behajtásában elősegítse és neki végrehajtási alapot 
szerezzen. A hitelezőt arra kényszeríteni, hogy a büntető eljárás 
útján érvényesítse magánjogi igényeit, sem nem czélszerü, sem 
nem jogos.

Nem kisebb akadályokkal jár a másik út, a csőd megnyi
tása iránti kérelem sem.

A csődeljárás sok költséggel van összekötve. Ezeket, ha a 
tényleges vagyon azok fedezésére nem elegendő, a csődtörvény 
87. §-a értelmében a csődöt kérő hitelezőknek nem csak visel
nie, hanem még előlegeznie is kell. — Már pedig ott, a hol az 
adós vagyonát előzőleg átruházta, csak egy kétes kimenetelű 
megtámadási igény létezik, de nem tényleges vagyon. Ily eset
ben tehát bíróságaink meghagyják a csődöt kérő hitelezőnek, 
hogy az eljárás költségei fejében 150, 200, 300 irtot, néha ennél 
többet is bírói letétbe helyezzen. Már pedig a hitelező jól meg 
fogja gondolni, hogy egy esetleg nem is nagy követelés bizonyta
lan megmentése végett ennyi költséget koczkáztassson. Az ered
mény rendszerint az, hogy inkább abban hagyja az egész ügyet.

Néha azonban a hitelező, a kinek nagy követelése van, 
megkoczkáztatná. e költségeket is, — ekkor azonban a csőd
nyitási kérvény elintézésekor az tűnik ki, hogy az adósnak csak 
egy személyes hitelezője van és a csőd a csődtörvény 87. §-a 
értelmében ismét nem nyitható meg. Jogos-e, czélszerű-e a hite
lező megtámadási igényét attól tenni függővé, vájjon vannak-e 
hitelező társai vagy nem? — Nem követelheti-e az egyes hite
lező ep úgy a törvény oltalmát és segélyét, mint több hitelező 
együttesen ?

Az osztrák törvényhozás, miután az osztrák csődtörvény 
66. §-a még szigorúbb volt a mienknél, a mennyiben eredetileg a 
csödnyitási kérelemnek még a költségek előlegezése mellett sem 
adott helyet akkor, ha a csődvagyon oly csekélynek mutatko
zott, hogy még a költségek sem lesznek belőle fedezhetők, — 
úgy vélt e bajon segíthetni, hogy az 1884 márczius 16-án a 
csőd- és végrehajtási eljárás módosítása tárgyában hozott tör
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vény 2. §-ában kimondotta, miszerint oly esetben, midőn a cső
döt kérő hitelező valamely megtámadási igény fenforgását való
színűvé teszi, a csőd akkor is megnyitandó, ha az tűnnék ki, 
hogy az adósnak csak egy személyes hitelezője van, vagy hogy 
a vagyon a csődeljárás költségeinek fedezésére nem elegendő. 
Ez utóbbi esetben a biró a csőd megnyitását a költségek fedezé
sére szolgáló biztosíték adásától teheti függővé.

Én ezen expedienst azon pontjában, mely egy hitelező mel
lett is helyt ad a csődeljárásnak, egyáltalában sem tartom szeren
csésnek.

A csőd fogalma magában foglalja a hitelezők többségét. 
Czélja a vagyonnak a hitelezők közti egyenlő felosztása, a par 
conditio conditorum. Ha a csődeljárásnak helyet adunk akkor 
is, ha csak egy személyes hitelező létezik, akkor a csőd fogal
mával és rendeltetésével jövünk ellenmondásba. Az ilyen csőd 
nem tulajdonképi csőd többé.

Ezen újítás nem tesz egyebet, mint, hogy kerülő úton jut 
oda, a hová egyenes úton is eljuthatna. A helyett, hogy azt 
mondaná e törvény: az egyes hitelező is jogosítva van az adós 
cselekményét megtámadni ép úgy, mint csőd esetében a hitele
zők többsége, — azt mondja: az egyes hitelező is jogosítva van 
csődöt kérni és azután a csődben megtámadási joggal élni. -— 
Hogy mi czélja legyen ezen közbeeső csődnyitásnak, miért tétes
sék közbe a csődeljárás nehézkes és költséges apparátusa, — 
azt belátni nem vagyok képes.

Hogy különben ezen intézkedés a csődön kívüli megtáma
dási jogot nem teszi nélkülözhetővé, — azt világosan igazolja 
azon körülmény, hogy ezen törvénynyel egyidejűleg megalkot
ták Ausztriában a megtámadási jogról szóló törvényt is, mely 
második fejezetében részletesen tárgyalja a jogcselekvény meg
támadását a csődön kívül is. Ez utóbbinak helyes szabályozása 
feleslegessé teszi a csődeljárásnak mesterséges kiterjesztését 
oly esetekre, a melyekre az, a dolog természeténél fogva, nem 
alkalmazható.

Nézetem szerint nálunk is ily törvény alkotása az egyedüli 
út, a melyen a vázolt bajokon segítni lehetne. E nélkül minden 
eszköz, bíróságaink szigora az igényperekben, a büntető és 
csődeljárás megbizhatlan és gyönge segélyt nyújtanak a hitelnek.
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A kérdés tehát csak az, hogy minő elvekből induljon ki e 
törvény.

II. Л m ai m egtám adási jog és az actio pauliana.

A mai megtámadási jog a csődeljárás rendszeréből fejlődött 
ki. Czélja: a hitelező megsértett kielégítési igényét megvédeni, 
a végrehajtási eljárás sikerét biztosítani, a mihez a csődeljárás
ban még a hitelezők egyenlőségének megvédése is hozzájárul.

Egyes történelmi szálak minden esetre az actio pauliáná- 
hoz fűzik a mai megtámadási jogot. Egészen a legújabb időig a 
csődön kívüli eljárásban a római jog formulája korlátlan elis
merésben részesült, sőt a közönséges német jog csőd esetében 
is a formalis csődnyitás előtti jogcselekvények ellen csak az 
actio paulianát adta jogorvoslatul.

A mióta azonban a közönséges német jog ez álláspontja 
túl lett haladva, — a mióta a csődjog az actio paulianatól elütő 
módon szabályozta a megtámadási jogot és ez líj irány a cső
dön kívül is útat tört magának : az óta az actio pauliana egé
szen a jogtörténelemé. — Mihelyt csak egy pillanatra elfeledjük 
a különbséget közte és a mai megtámadási kereset közt, — 
mihelyt a megtámadási jog szabályozásánál vagy alkalmazásánál 
visszamegyünk római szabályokra és azokra alapítjuk a jogi 
constructiót: azonnal a tévedések egész lánczolata áll elő. — 
E tévedésbe esett csődtörvényünk,midőn azon hiedelemben, hogy 
az actio paulianát tárgyalja, a jogcselekvények megtámadásá
ról szóló fejezetben ez alapon megváltoztatta a német csődtör-r
vény egyes intézkedéseit. Es e tévedést akarja folytatni a ma
gyar magánjogi törvénykönyv tervezetének kötelmi jogi része. 
E tévedés a hibák egész sorozatát vonta maga után.

Kénytelen vagyok ennél fogva megvonni a párhuzamot az 
actio pauliana és a mai megtámadási jog közt, a mint az az új 
német és osztrák törvényekben elénk lép. E párhuzamnál a 
csődjogi és csődön kívüli megtámadási jogot együttesen ellen
tétbe akarom helyezni az actio paulianával, mert abból indulok 
ki, a miről a szabályozás részleteiből utóbb megfogunk győ
ződni, hogy a megtámadási jog a csődben és a csődön kívül 
ugyanazon czélnak szolgál, ugyanazon alapelveken nyugszik,
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és néhány módosítás mellett ugyanazon módon is szabályo
zandó.

Nézzük, mit mond e tekintetben a megtámadási jog sza
bályozásánál úgy nálunk mint az osztrák törvényhozásnak min
tául szolgált német csődtörvény indokolása.

A német csődtörvény indokolása három rendszert külön
böztet meg a megtámadási jog terén: a rómait, az ó-francziát 
és új-francziát. Ezen felosztás ezóta közelfogadást nyert. A né
met csődtörvény indokolása azonban siet e felosztáshoz hozzá 
tenni, hogy a mi megtámadási jog általánosan az új-francziarend
szeren alapúi, és hogy az lényegesen különbözik a római rend
szertől, az actio paulianától.

Az actio pauliana kiinduló pontja a büntetendő cselek
mény, a csalás. Csakis az esetben, ha az adós egy harmadik 
személylyel összejátszik, hogy a hitelezőket kijátszák, adja meg 
a hitelezőnek a jogot, hogy ezen cselekményt megtámadhassa. 
A kereset az obligatio ex dilecto-n alapszik; előfeltétele, hogy 
az adós in fraudem creditorum járjon el, és hogy a harmadik 
személy, kivel az adós ügyletet megköti, ezt tudja, az adósnak 
bűntársa, particeps fraudis, legyen. Ha ez utóbbi körülmény, a 
participatio vagy legalább is a conscientia fraudis, ezen harma
dik személy részéről elő nem fordul, ha tehát őt delictum nem 
terheli, akkor az actio paulianának helye nem lehet, a jogügy
let megtámadhatlan. — Csakis a viszteher nélküli átruházások
nál tekint el a római jog ezen tényalaptól és megengedi a meg
támadást minden körülmények közt.

Ezen rendszer az, melyet a régibb magánjogok elfogadtak, 
sőt a közönséges német jog csőd esetében is a csőd kiütése 
előtti cselekményekre vonatkozólag alkalmazott.

A mai megtámadási jog, úgy a mint azt a csődtörvények
ben általában szabályozva van, nem ily természetű. Történelmi 
alakulásának felismerése végett kénytelenek vagyunk a csődjog 
fejlődését e tekintetben figyelembe venni.

Midőn az újkor elején a kereskedelem Olaszországban addig 
ismeretlen lendületet vett, a római jog formái a forgalom bizto
sítására elégteleneknek mutatkoztak. Mintegy öntudatlanul új 
alakulatok jöttek létre. Míg az általános magánjogban a római 
jog mindinkább elnyomta a hűbéri jogokat, addig a kereskedők
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joga teljesen önállóan fejtette ki a gyakorlati szükség nyomása 
alatt intézményeit.

Szomorú tapasztalatok meggyőzték a kereskedőket a forga
lom élénkülésével arról, hogy a római végrehajtásnak legszigo
rúbb formája, a missio in bona támogatva az actio pauliana 
által is, nem képesek a hitelezőt a száz és száz formában feltűnő 
csalárdság ellen megvédeni; a kereskedelmi forgalom tehát új 
intézményt létesített: a csődöt. Azon időponttól kezdve, a mi
dőn a biróság megállapította, hogy a kereskedő nem képes elvál
lalt kötelezettségeinek eleget tenni, megvonták tőle az egész 
"vagyona fölötti rendelkezési és kezelési jogot.

De nem állhatták meg e ponton sem. Csakhamar észrevet
ték, hogy a hitelező védelmére nem elég, ha az adóstól a ren
delkezési képességet csak a formalis csődnyitással vonják meg, 
és az azelőtt létesített jogügyleteit elvileg érvényeseknek nyil
vánítják ; a legtöbb esetben azon ügyletek, melyek által a hite
lezők a kielégítési alaptól elestek, rövid idővel a formalis csőd
nyitás előtt történtek, az adósok ily formán ez ügyletekkel mint 
egy előkészültek a csődre. Hogy ezen segítsenek, kimondották, 
hogy az adós rendelkezési képessége nem a csődnyitás, hanem 
a fizetésképtelenség időpontjától szűnik meg; mind ama cselek
mények, melyeket az adós ez időpont után tesz, érvénytelenek.

Construálva lett a hitelezők e megtámadási joga a régi 
magánjog ama tételéből, hogy az adósnak minden vagyona a 
hitelezőknek közös zálogát képezi, a melyet még a code civil is 
a 2093. §-ban felvett: les biens du débiteur sont le gage com- 
mun de ses creanciers. Az adósnak tehát nincs joga olyat tenni, 
a mi által a hitelezőknek ezen előbb szerzett zálogjoga csorbát 
szenved.

Ezen felfogás mellett természetesen a csalási szándék 
tejesen a háttérbe szorul; az adósnál, a ki vagyoni állapotát kell, 
hogy ismerje, a dolust már csak azért is feltételeztetett, mert 
kötelessége lett volna csődöt kérni önmaga ellen. A harmadik 
személynél pedig, kinek részéről előbb a participatio fraudis a 
megtámadásnak elengedhetetlen kelléke volt, ettől szintén elte
kintettek. Nem az adós delictuma, de rendelkezési képességé
nek korlátozása a hitelezők kielégítési joga által és a hitelező 
kielégítési jogának megsértése itt a vezérgondolat.
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Ezen Olaszországban keletkezett jogelv, mely szerint az; 
adósnak rendelkezési képessége már a formális csődnyitás előtt 
a fizetésképtelenség beállásával a hitelezők érdekében korlátoz
tatok, a kereskedelmi és a csődjog egész rendszerével átment 
Francziaországba is.

Ezen álláspont van képviselve még a Code de commerce- 
ban is, melynek 441. §-a szerint; «a csőd megnyitása a kereske
delmi bíróság által rendeltetik e l; beálltának időpontját pedig 
akár az adós szökése, akár áruraktárainak bezárása, akár vala
mely oly cselekményének történte, mely kereskedői kötelezett
ségei betartásának és fizetéseinek megtagadását képezi, állapítja 
meg». (L’ouverture de la faillite est declarée par le tribunal de 
commerce; son époque est fixée sóit par la retraite du debiteur, 
soir par la clőture de ses magasins, sóit par la date de tou actes 
constatant le refus d’aquitter on de payer des engagements de 
comerce.) A 442. §. pedig kimondja, hogy e naptól, a csőd beáll
tának napjától kezdve «a bukott jogszerűen meg van fosztva va
gyona kezelésétől». (Le failli, a compter du jour de la faillite est 
dessaisi, de plein droit, de l’administration des tous ses biens.)

Ezen rendszer az, mely az ó-franczia vagy ó-angol elnevezés 
alak ismeretes.

Hogy e rendszer a csőd fogalmából logikailag folyik, az 
tagadhatlan.

Nem a bíróság határozata folytán áll be a csőd — ez 
utóbbi azzal csak constatáltatik. A csőd a fizetésképtelenségnek 
állapota; mihelyt az adós ez állapotban jön, beállott a csőd,, 
akár kimondja ezt a bíróság, akár nem. A materialis csőd fen- 
forog, ha a formalis csődeljárás meg sem indult.

De bármennyire logikailag helyes is e constructio, — ép 
oly tagadhatlan, hogy a jogérzetet és a forgalom biztonságát 
nagy mértékben sérti.

Midőn a bíróság a csődnyitást elrenedeli, határozatát kifüg
gesztés és közzététel által a lehető legnagyobb mértékben nyil
vánosságra hozza. A csődnyitással összekötött cselekmények, 
a csődvagyon leltározása és zár alá vétele, a tömeggondnok 
rendelkezései nem maradhatnak titokban. Gondoskodva van 
tehát minden módon, hogy harmadik személyek a bukott ren
delkezési képességeinek megszűntéről tudomást szerezzenek.
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Mindez nincs meg a formális csődnyitás előtt. Hogy be
szüntette-e valaki fizetéseit, hogy nem forog-e fenn a materialis 
csőd állapota, — azt harmadik személy mindig nem tudhatja. 
Nem lehet követelni senkitől, hogy, mielőtt valakivel ügyletet 
köt, annak vagyoni viszonyairól beható tudomást szerezzen ma
gának. A fogalom teljesen meglenne akasztva, ha a vevőnek 
vagy eladónak a legcsekélyeb vételnél azt kellene vizsgálnia, 
vájjon nem adósa-e a másik szerződőfél valakinek és képes-e 
minden kötelezettségének eleget tenni.

De másrészt azon időpont meghatározása is, a midőn az 
anyagi csőd beáll, nagyon nehéz. A code de commerce, mint lát
tuk, igyekszik közelebbről meghatározni azon eseményeket, a 
melyekkel az anyagi csőd beáll; ezek: az adós szökése, az üzlet 
illetve raktár bezárása, a fizetések megszüntetése. Mennyi ké
tely merült fel, mennyi vita volt már a kifejezések mindegyike 
körül! Mikor mondhatjuk azt, hogy az adós megszökött, hogy 
üzletét végleg bezárta, és hogy fizetéseit megszüntette ? Mert, 
hogy ideiglenes távozása, az üzlet ideiglenes bezárása és vala
mely kötelezettség teljesítésének bármely okbóli megtagadása 
még magában nem egyértelmű a fizetésképtelenség állapotával, 
ezt hosszasan fejtegetni nem szükséges.

A bíróra tehát, kinek a csőd elredelésével egyszersmind a 
fölött is kell határoznia, hogy mely előző időpontban állott az 
be, nem könnyű feladat vár.

Változtatni kellett tehát a dolgon.
Ezen változtatást keresztül vitte az 1838. évi franczia csőd

törvény.
E szerint az adós rendelkezési képessége csak a formalis 

■csődnyitással, a «jugement déclaratif de faillite» által szűnik 
meg, cselekvényei csak ez időponttól kezdve ipso jure semmi
sek, — az ezen időpont előtti cselekmények pedig elvileg érvé
nyesek ugyan, de a hitelezők által megtámadhatók.

Hogy pedig a jóhiszemű harmadik a forgalom biztonsága 
érdekében a megtámadás ellen megvédessék, a megtámadási 
kereset feltételévé a megtámadónak rosszhiszeműségét tették. 
Nem azon rosszhiszeműséget, mely az actio pauliana alapját 
képezte, és a mely abban állott, hogy a megtámadott a hitele
zők csalárd kijátszásában bűnrészes volt; a rosszhiszeműség
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itt egyedül abban áll, hogy a megtámadott a hitelező fizetési 
képtelenségéről tudomással birt és ennélfogva nem védekezhetik 
azzal, hogy ő az adós rendelkezési képességének korlátoltságát 
nem ismerte, hogy ő nem tudta, miszerint az adós ügylete hite
lezőinek kielégítési jogát sérti.

Ez azon rendszer, mely az új ranczia vagy új angol rend
szer elnevezése alatt, miután azt a német és osztrák törvény- 
hozások és a mi csődtörvényünk is elfogadta, a csődjogban álta
lánosan elfogadottnak tekinthető.

Ez rendszer az actio paulianát, mint tény alapjaira nézve 
szőkébb körűt, szintén felvette magába, egyéb pontjaiban azon
ban attól teljesen eltért. Lényege más: az actio pauliana alapja 
a büntetetendő csalás és az abban való segédkezés; ezen új, 
kereset a büntetőjogi momentumtól eltekint és a hitelező meg
sértett kielégítési jogának magánjogi tényállását veszi alapúi. 
Ebből kiindulva azután más elbírálást talált a két rendszerben 
a megtámadási jog minden főbb kérdése: hogy ki van jogosítva 
a megtámadásra, mi képezi a megtámadás tényalapjait és jog
hatályát ?

Míg a megtámadási jog a csődeljárásban ennek folytán 
messze eltért az actio paulianától, addig a csődön kívül egészen 
a legújabb időig különösen a német közönséges jogban az actio 
pauliana szabályai fentartattak.

Végre az 1879. évi német és az 1884. évi osztrák törvény 
a csődön kívül is túl mentek az actio paulianán és a csődjogi 
megtámadáshoz hasonló alapon szabályozták a megtámadást a 
csődön kívül is.

Az elvek azonosságának elismerése teljesen jogosúlt. A meg
támadási jog gyakorlásának alapfeltétele az adós fizetéskép
telensége, így tehát a materialis csőd. Ez fenforoghat forma
lis csődnyitás mellett vagy a nélkül'. Úgy az egyik, mint a másik 
esetben a hitelező egyenlően szorul védelemre. Az egyedüli 
külömbség, mely a két eset között fenforog, a csőd egyik külön 
alapelvén, a hitelezők egyenlőségén alapszik, a mely csak for
mális csődeljárásban létezik. A megtámadási jog a csődeljárás
ban megvédi a hitelezőt többi jogos hitelezőtársai ellenében is, 
a csődön kívül azonban, ahol nem a hitelezők egyenlősége, de a 
jogszerzés elsőbbsége ismertetik el, a megtámadási jog az egyen
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lőséget nem is védheti. A joghatály tekintetében is van némi 
eltérés, a mennyiben az a csődeljárásban erősebb és egészen a 
restitutióig megy, a mire a csődön kívül nincs szükség. — Ezen 
és egyéb csekély különbségektől, melyekre ráfogok később 
térni, eltekintve nincs semmi ok, hogy miért szabályozzuk a 
megtámadást a csődön kívül elvben máskép mint a csődben.

A csődön kívül sem tartható tehát ma már fenn az actio 
pauliana változatlanul. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha kö
zelebbről szemügyre veszszük azon különbségeket, melyek az actio 
pauliana és a megtámadási jog mai szabályozása közt léteznek.

Az első különbség azon kérdésnél merül fel, hogy ki van 
jogosítva a megtámadásra ?

A római jog szerint csak azon hitelező, a kinek megkáro
sítása az adós jogcselekménye által czélba volt véve. Ebből 
önként következik, hogy oly hitelező, kinek követelése a jog- 
cselekmény alkalmával még fenn nem állott, a kinek megkáro
sítása tehát czélba vehető nem volt, a megtámadási jogot nem 
gyakorolhatta. Creditores praeteriti habent revocatoriam, non 
creditores post secuti, nisi in locum priorum successerint.

A csödjog természetesen ez álláspontot nem fogadhatta el. 
A tömeggondnok mint valamennyi hitelező képviselője indítja 
meg a megtámadási keresetet, és a megtámadás következményei 
valamennyi hitelezőre kiterjednek, tekintet nélkül arra, hogy 
követeléseik a megtámadott cselekmény előtt vagy után kelet
keztek-e. Az egyes csődhitelezők által gyakorolt beavatkozási 
jognál pedig e kérdés szintén nem merülhet fel. A hitelezők 
egyenlősége, mely a csődjog egyik alapelve, kizárja azt, hogy a 
követelés keletkezésének időpontja ily különbséget létesítsen.

És az új irány a csődön kívüli megtámadásnál is mindjárt 
az első ponton félreteszti az actio pauliana amaz alapelvét és a 
csődjog felfogásához csatlakozik.

így az angol bíróságok állandó gyakorlata, hogy későbbi 
hitelezők megtámadhatják az előbb kötött jogügyletet, ha az 
utóbbi kivehetőleg azon czélból létesült, hogy általa «úgy a 
jelenlegi, mint a jövendő hitelezők megkárosí itassanak» .Ugyanez 
elvet vallja a franczia és olasz jogtudomány és bírói gyakorlat. 
Az új német és osztrák megtámadási törvények szintén ez állás
pontot teszik magukévá.
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Legyen szabad az actio paulianától való ez eltérésnek iga
zolására az utóbbi két törvény indokolását idéznem :

«A hitelezők megkárosítása és jogaik megsértése» — 
így szólnak a német törvény indokai (Hahn, Materialien IV. 
150.1.) — «kielégítésük elmaradása folytán létesül. E tekintet
ben a későbbi hitelezők egyenlők az előbbiekkel és ennélfogva 
egyenlően felruházandók azon joggal, hogy azt, am it az adós jog- 
talanúl vagyonából és kielégítésük elől elvont, mint vagyonához 
tartozót visszaköveteljék. Valamely személyes követelésnek kelet
kezése és fennállása sem nem ad a hitelezőnek valami különös 
jogot adósa vagyonának akkori alkatrészeire, sem pedig nincsenek 
igényei azokra korlátozva. Mind az, a mit az adós a végrehajtás 
idejekor bír, minden személyes hitelező kielégítési jogának alá 
van vetve, akár bírta azt már az adós a követelés keletkezése
kor, akár pedig később szerezte azt. Es a mi a végrehajtás előtt 
az adós vagyonából elvonatott, az valamennyi személyes hite
lező kielégítése elől is el van vonva, akár az elidegenítés előtt, 
akár utána keletkezett a követelés. Ha az elidegenítés törvény 
szerint megtámadható, ha tehát az elidegenített tárgy még a 
kielégítési tömeghez tartozik, akkor minden még ki nem elégí
tett hitelezőnek igénye van, hogy abból kielégítessék, annak is, 
a ki csak akkor vált hitelezővé, miután az adós vagyonát és a 
kielégítési tömeget ily módon jogtalanúl megcsonkította.»

És az osztrák törvény indokai (Kaserer XXXVI. k. 104. 1.) 
ehhez hozzá teszik:

«Ezen elvnek a csődön kívüli megtámadásnál való alkal
mazása ellen semmi elfogadható indokot felhozni nem lehet. 
Ha valamely hitelező kielégítése végett adósa vagyonára végre
hajtást vezet, senkinek se jut eszébe kérdezni, vájjon az adós 
valamely tárgynak a végrehajtás alapjául szolgáló követelés 
keletkezésekor már birtokában volt-e vagy nem ; a hitelezőnek 
jogában van, hogy az adós vagyonának minden egyes részét 
kielégítésére fordítsa, és a midőn arról van szó, hogy egy ilyen 
az adós által jogtalan módon tovább adott vagyonrészt vissza
követeljen, bizonyára teljesen indokolatlan, hogy most hirtele- 
nül régibb és újabb hitelezők közt különbséget tegyünk.»

És a kiket a német és osztrák törvénynek ezen jogdogma- 
ticai indoka meg nem győzne arról, hogy az újabb elv a jobb,
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azok kedvéért legyen szabad utalnom azon számos vagyonátru
házásra, melyekről a későbbi hitelezőnek tudomása nem lehet. 
Miért ne védessék meg a hitelező az ily vagyonátruházások ellen 
is, ha azok megtámadására indok és alap van?

Midőn azonban a megtámadásra jogosított kijelölésében 
e tekintetben az új hány túlment actio pauliana körén, más 
irányban azt megszorította.

A modern megtámadási jog alapja ugyanis a kielégítési 
igény magánjogi megsértése és nem a delictum lévén, csak azon 
hitelezőnek adja meg azt, kinek kielégítési joga már megnyílt 
ús kérdés tárgyát többé nem képezi és csakis akkor adja meg 
neki, ha kimutatja, hogy adósa egyéb vagyon alkatrészeiből 
kielégítést nem szerezhet.

A római jog e tekintetben nem különböztet. A csődjognak 
különböztetnie nem kell, mert a csődnyitással minden hitelező
nek megnyílik kielégítési joga. A csődön kívül ez azonban csak 
a végrehajthatósággal áll be.

Ezért a német és osztrák megtámadási törvény csak azon 
hitelezőnek adja meg a megtámadási jogot, kinek követelése 
végrehajtható. «A követelés lejárta» — így szól a törvény indo
kolása — «csak arra jogosítja fel a hitelezőt, hogy teljesítést 
igényeljen az adóstól. Csak a végrehajthatóság adja meg a hite
lezőnek a jogi lehetőséget, hogy adósa akarata nélkül vagyona 
«gyes alkatrészeit tetszése szerint kielégítésére fordítsa. Annál 
inkább kell tehát a hitelezőnek azon jogát, hogy adósa vagyo
nából kihasított tárgyakat harmadik jogszerző ellenében kielégí
tése végett igényelhessen, a végrehajthatóság feltételéhez kötni».

A végrehajthatóság feltételétől a német (5. §.) és osztrák 
{34. §.) törvények czélszerüségi okoktól csak akkor tekintenek 
«1, midőn a hitelező megtámadási jogát mint alperes kifogás 
alakjában vagy az árverési vételár felosztása iránti tárgyaláson 
érvényesíti. Ez intézkedés azon alapúi, hogy a hitelező itt nem 
új jog szerzése végett lép fel támadóként, hanem már szerzett 
jogot, rendszerint zálogjogát védi.

Sokkal fontosabb azonban azon különbség, mely az actio 
pauliana és a megtámadási kereset között az által keletkezett, 
hogy ez utóbbi a megtámadás tényalapja tekintetében messzire 
túlment az előbbinek körén.
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Eltekintve az ingyenes vagyonátruházásoktól ugyanis, a 
melyek a jogtalan gazdagodás és a jogczím gyengébb voltánál 
fogva a viszteherrel kötött ügyletek alapján szerzett jogok elle
nében nem érvényesíthetők, — a római jog a megtámadást 
csak akkor engedi meg, ha az adós hitelezőit megkárosítani 
akarta és a másik szerződő fél e czélhól vele összejátszott.

Említettem már, hogy a olasz gyakorlat, a mely később a 
franczia jogba is átment, nem az adósnak és a vele szerződő
nek ezen delictumára, de a fizetésképtelen adós rendelkezési ké
pességének megszorítására helyezte a súlypontot.

Sem az adós sem a vele szerződő fél dolusa tehát figye
lembe nem jöhetett, maga a fizetésképtelenség állapota mint 
teljesen objectiv tény vonta maga után a jogi következmé
nyeket.

A megnyitottt és közhírré tett csőd utáni cselekmények 
tekintetében e rendszer fölénye vita tárgyát nem képezheti, azon
ban azon időszakban, midőn a csőd megnyitva nincs, ez elv 
alkalmazása a forgalom biztonságát nagyon veszélyeztetné.

A fizetésképtelenség állapota önmagában harmadik személy 
által sok esetben nem ismerhető fel. Azt is, a ki ezt nem tudva 
jóhiszeműleg szerződik, sújtani nem szabad és nem lehet.

De ha a jóhiszemű szerző joggal hivatkozhatik arra, hogy ő 
a vele szerződő fél fizetési képtelenségét nem tudta, — semmi
sem mentheti ki azt, a ki ezen utóbbi körülményt tudva a 
hitelezők kielégítési igényét megsérti.

így mentek vissza az objectiv tényalaptól a subjectivre.
De ezen subjectiv tényalap is nem a római jog, nem az 

actio pauliana tényalapja.
Mindenek előtt is az adós dolusa itt figyelembe nem jön. 

A megtámadási kereset ellenében azon körülmény, hogy az adós 
vagyoni állapotát nem ismerte, fizetésképtelenségéről tudomás
sal nem bírt, kifogásként nem hozható fel.

Nem változtat ezen az, hogy az új csőd- és megtámadási 
törvények szerint a megtámadhatóság tekintetében szintén czél- 
szerűségi szempontból nem a fizetésképtelenség beálltának, de 
a fizetések megszüntetésének időpontja és a csődnyitástól visz- 
szaszámított bizonyos időköz a döntő. — Tény az, hogy az adóé 
szándéka és czélzata figyelembe nem jön.
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De a megtámadott harmadik személy tudomása sem jön 
oly módon tekintetbe, a mint az az actio pauliánál történt. 
Miután az adós delictuma nem kívántatik meg, nem kívánható 
feltételűi az sem, hogy a szerződő e delictumban részt vegyen, 
vagy akár arról tudjon; sem a participatio, sem a conscientia 
fraudis nem játszik itt szerepet.

Elég, ha a megtámadott tudta, hogy a cselekmény a hite
lezők kielégítési jogát sérti, ha tudta, hogy az adós fizetéseit 
megszüntette.

Természetes, hogy a tényalapnak ezen bővebb formulázása 
magában foglalja az actio pauliánáét is mint szükebbet. — Ha 
a cselekmény már az esetben is megtámadható, ha a megtáma
dott a fizetések megszüntetéséről bírt tudomással, — akkor 
természetesen annál inkább megtámadható, ha a megtámadott 
tudomással bírt arról, hogy a vele szerződő fél hitelezőit akarja 
cselekményével megkárosítani.

A megtámadási jognak ezen az actio paulianán túlmenő 
kibővítését a tényalap tekintetében elfogadta valamennyi csőd
törvény és az a mi csődtörvényünkbe is felvétetett (27. §. 
1. pont).

A csődön kívüli eljárásnál azonban úgy a német, mint az 
osztrák törvény általánosságban nem mertek ily messzire menni 
a megtámadási jog kiterjesztésében.

A jogi indok erre az, hogy a csődtörvény ez intézkedése az 
adós rendelkezési jogának megszorításán alapszik, mely már a 
csődnyitás előtti időre is kiterjed, a megtámadott itt már a hite
lezők csődigényét sértette meg, minderről pedig akkor, ha egy
általában a csőd meg nem nyittatik, szó sem lehet.

A czélszerüségi indok pedig, a mely ugyan sehol világosan 
kifejezve nincs, de a melyet a sorok között kiolvasni lehet, az, 
hogy a megtámadási jognak ily kiterjesztése a csődön kívül a 
forgalom biztonságát nagyon sértené.

Mindkét indok meg nem állhat.
A mi a kérdés jogi részét illeti, ha egyáltalában mondható 

az, hogy az adós csőd esetében már a csődöt megelőzőleg is 
elveszti részben rendelkezési képességét, az csak úgy magyaráz
ható meg, hogy arendelkezési képesség megszorítása nem a csőd 
megnyitásával, de a fizetésiképtelenség vagy pedig a fizetések
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megszüntetésének időpontjával áll be. A rendelkezési képesség 
megszorítása tehát a csődnyitást megelőzi és nem lehet annak 
következménye. A csődnyitásnak ily visszanyúló hatást tulaj
donítani, azt az adós és a harmadik személy által feltétlenül 
kötött jogügylet törvényes feloldó feltételévé tenni nem szabad 
és nem lehet.

Ha tehát a csődnyitás előtti cselekmények megtámad
hatósága a fizetések megszüntetésének és nem a későbbi csőd
nyitásnak folyománya, ügy ez kihat mindazon esetekre, a me
lyekben a fizetések be lettek szüntetve, tekintet nélkül arra, 
hogy megnyittatott-e később a csőd vagy nem.

Nem a csődigény megsértése ez, hanem a kielégítési igényé. 
A fizetésképtelen adós, a ki áruit és ingóit elharácsolja, nem a 
«par conditio creditorum »-ot sérti meg, mert a hitelezők ezen 
cselekmény által mind egyenlően károsíttatnak, egyenlőségök 
tehát csorbát nem szenved. És ha az ily fizetésképtelen adósnak 
csak egy hitelezője van is, az ép úgy kívánhatja kielégítési igényé
nek megvédését, mint több hitelező, daczára annak, hogy csődigé
nye nincs és a esőd itt teljesen ki van zárva.

De a czélszerűségi szempont sem kívánja azt, hogy a meg
támadási jog tényalapja e tekintetben szükebb legyen a csődön 
kívül mint a csődben. Vagy egyáltalában korlátozni kell a meg
támadási jogot a jogbiztonság szempontjából nagyobb mértékben, 
mint azt a csődtörvények teszik, és akkor ez érv a csődeljárás 
megtámadási jogának ily kiterjesztése ellen is szói, — vagy nem, 
és akkor erről a csődeljáráson kívül sem lehet szó. A törvényhozó 
nem követhet el nagyobb következetlenséget, mint a midőn 
így szól: a megtámadási jog tényalapja úgy, a mint azt a csődtör
vény szabályozza, nagyon széles és sérti a jogbiztonságot, meg
adom tehát azt, ha több hitelező van, de nem adom meg, a mi
dőn csak egy hitelező van, valamivel akkor sem, ha a csődeljárás 
költségei fedezve nincsenek (azok előlegezésétől eltekintve); — 
te hitelező, láss utána, hogy adósodnak több hitelezője legyen 
és adósod valahogy úgy ne játszón ki téged, hogy egész vagyo
nát csalárdul átruházza olykép, hogy költségekre sem marad, 
mert ha a dolog így áll, ne számíts védelmemre, a melyet én 
csak azoknak biztosítok, kiknek adósai több helyütt csinálnak 
adósságot és a kik oly előzékenyek irántad, hogy vagyonukat
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csak oly mértékig csökkentik, a melynél a csőd költségei még 
kikerülnek.

Ezen felfogás igazságtalanságát és képtelenségét belátta az 
osztrák törvényhozás is. A helyett azonban, hogy ennek folytán, 
a mint elvárnék, e tekitetben is a csődön kívüli megtámadási 
jogot ép úgy szabályozta volna, mint az a csődben szabályozva 
van, — külön törvényt hozott, melylyel a csődöt kiterjeszti 
azon esetekre is, midőn csak egy hitelező van és midőn a csőd- 
vagyon nem elégséges a költségek fedezésére. Ezzel akarja betöl
teni azon rést, melylyel e megtámadási alapnak mellőzése által 
a csődön kívüli jogon ütött.

Említettem már, hogy én a kérdésnek ily megoldását egyál
talában nem tartom czélszerünek. Indokolása is el nem fogadható. 
Vagy korlátozni kell a megtámadási jogot a forgalom bizton
sága érdekében a felvett esetben, és akkor nem szabad megen
gedni, hogy a hitelező kerülő úton (csődnyitási kérelem útján 
és a CBőd ilymódoni megnyitása után) gyakorolja a megtámadási 
jogot, — vagy nem kell azt itt korlátozni, és akkor szintén ért
hetetlen, hogy miért választanok az egyenes út helyett a kerü
lőt. A fizetésképtelen adósra és a megtámadottra nézve mindegy 
az, vájjon a hitelezőt kényszerítik, hogy előbb csődöt kérjen és 
azután támadhassa csak meg az ügyletet, vagy pedig azonnal 
a csődnyitás feltétele nélkül tehess ezt. A hitelezőnek pedig 
ezen feltétel indokolatlan akadályokat gördít útjába, bonyolítja 
az eljárást és oly esetekben idézi elő a csődöt, a melyekben 
annak nem csak törvényszerű, hanem természetes és észszerű 
alapfeltétele, a hitelezők többsége nincs meg.

Egy és a főpontok tekitetében csakis egy eset van, a mely
ben a megtámadás tényalapja szükebb a csődön kívül mint, 
a csődben: és ez az, midőn valamely megtámadhatlan követelés 
biztosításáról vagy kielégítéséről van szó (kivéve ha az csalárdul 
történik, mert akkor a csődön kívül is megtámadható). A csőd
ben ez utóbbiak megtámadhatók, a csődön kívül azonban nem.

A különbség itt azzal van indokolva, hogy a megtámadott 
biztosítási és kielégítési cselekmény más szempont alá esik a 
csőd- és más a végrehajtási eljárás szerint. E két eljárási mód 
alapelve forog itt kérdésben. A csőd alapelve a hitelezők egyen
lősége, a par conditio ceditorum; azon hitelező, ki többi hitelező
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társainak ez egyenlőségre való igényét, vagyis a csődigényt 
megsértve biztosítást vagy kielégítést fogad el, a csődjog alap
elve alapján támadható meg. Minderről a csődön kívül, a végre
hajtási eljárásban szó sem lehet, itt nem a hitelezők egyenlősége, 
hanem időszerinti rangsorozata a mérvadó, qui prior tempore, 
potior jure. Egyik hitelező sem tartozik a másik igényére 
figyelemmel lenni, mindegyiknek külön-külön meg van a kielé
gítési joga, és azt korlátlanul gyakorolhatja. Itt már azon hite
lező, a kire semmi sem jut, nem panaszkodhatik, hogy kielégítési 
joga jogtalanul megsértetett. Ha tehát pl. az egyik hitelező 
végrehajtást vezet az adós ellen, ha beszámítási jogával él tekin
tet nélkül arra, hogy van-e tudomása arról, hogy az adós meg
szüntette fizetéseit, — ezért a csődön kívül meg nem támadható.

Ezen egy eset kivételével a megtámadás tényalapja min
den tekintetben kell, hogy egyenlő legyen a csődben és csődön 
kívül.

Azonban ámbár a német é3 osztrák törvény a csődön kívüli 
megtámadás tényalapjait általánosságban a kellőnél is szűkebbre 
szabja m inta csődjogban, bizonyos esetben még is ez utóbbinak 
szélesebb körű tényalapjait fogadja el itt is, t. i. akkor, a midőn 
házastársak vagy közeli rokonok közti ügyletekről van szó.

A modern törvényhozások mindenütt a legnagyobb szigor
ral lépnek fel amaz ügyletek ellen, melyeket a fizetésképtelen 
adós nejével vagy közeli rokonával hitelezői megkárosításával 
köt. Ez ügyletek tényleg majdnem mindig az álügyletek bélyegét 
viselik magukon.

Legmesszebb ment e tekintetben a franczia és belga judica
tura, mely ily esetekben ez ügyleteket minden további vizsgálat 
nélkül a hitelezők kijátszására irányútoknak tekinti. Ugyan e 
szempontból kiindulva, ámbár nem oly szigorral a német és osz
trák törvényhozás a hozománynak és egyéb javaknak biztosítá
sát és kiadását egyáltalában megtámadhatónak mondták ki, még 
pedig a német törvény annyiban, a mennyiben az a csődnyitás 
előtt nem több mint két évvel, az osztrák törvény pedig, a meny
nyiben nem a házasság kötésekor létesült szerződés alapján tör
tént. A házastárssal és a rokonokkal kötött terhes szerződések 
pedig mind két törvény szerint megtámadhatók, ha az érintett 
személyek igazolni nem képesek, hogy a közadósnak a hite
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lezők megkárosítására irányzott szándékáról tudomással nem 
bírtak.

Ezen szigorú bizonyítási teherben, melyet e személyekre 
rónak, e törvényes elég biztosítékot láttak a visszaélések ellen 
és nem tartották szükségesnek a franczia gyakorlat teljes szigo
rát elfogadni.

Az 1881. évi magyar csődtörvény is szakítva előbbi jogunk 
lovagiasnak nevezett irányával, mely tárt kaput nyitott a 
hitelezők kijátszásának, majdnem szószerint elfogadta a német 
törvényből átvett, nálunk azonban fölösleges hozzáadással is, 
hogy a házastárs részére történt ajándékozásokat is külön meg- 
támadhatóknak mondja ki. Ezen hozzáadás a német csődtör
vényben szükséges, mert míg az a más személyek részére történt 
viszteher nélküli ügyleteket csak akkor engedi megtámadtatni, 
ha a csődnyitást megelőzőleg egy éven belül keletkeztek, a 
házastárs részére történtek ellen akkor is megadja a megtáma
dási jogot, ha a csődnyitást előzőleg két éven belül keletkeztek. 
A magyar csődtörvény azonban e különböztetést nem teszi, 
hanem a 28. §-ban úgy ezen mint amaz ajándékozások megtá
madhatóságára a csődnyitást előző két évet veszi irányadónak; 
szükségtelen volt tehát, midőn már a viszteher nélkül kötött 
ügyletek megtámadhatósága a 28. §. 1. pontjában általában ki
mondatott, ezen §. 3. pontjában a házastárs részére történt aján
dékozásokat külön kiemelni és ezen ismétlés félreértésre adott 
már okot, a mennyiben valami mélyen elrejtett értelmet és in- 
tentiót kerestek ott, a hol a törvényhozót semmi különös czél 
nem vezette.

Az osztrák megtámadási törvényben, mely ép úgy mint a 
magyar csődtövény itt az idő tekintetében nem tesz különbséget, 
ezen ismétlés nem is fordúl elő.

A házastárs és közeli rokonokkal kötött ügyleteknek ezen 
specialis szempont alá vonását a német és az osztrák törvények 
a csődjogból betű szerint átvették a csődön kívüli megtámadási 
jogba is.

Hogy a mi judicaturánk az igényperekben szintén mind
inkább növekedő szigorral jár el a végrehajtást szenvedett és neje, 
valamint közeli rokonai közti ügyleteknél, azt már említettem.

Ezzel a mi bíróságaink is elismerik, hogy a házastárssal és
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rokonokkal szemben a csődön kívül is a megtámadási jog szé
lesebb körű kell hogy legyen, mint más személyekkel szemben.

A megtámadás tényalapja tehát, még ha a legszűkebb ter
jedelemben szabályozzuk is azt, ma már messzire túlmegy az. 
actio pauliana körén.

De nem csak a tényalap tekintetében, hanem a megtáma
dási jog második sarkpontja, a megtámadás joghatálya, a meg
támadási igény tartalma tekintetében is lényegesen különbözik 
a mai megtámadási kereset az actio paulianától.

Hogy mi volt az actio pauliana joghatálya a classicus ró
mai j ogban, az vitás. Talán eleinte restitutio in integrum volt 
a szó technicus értelmében, — rendkívüli jogsegély, melyet a 
hitelezőnek a strictum jus ellenében adtak, és melyből később 
rendes actio restitutoria ex capite doli fejlődött ki. Sőt az sem 
egészen világos, vájjon tisztán kötelmi kereset volt-e az. Az 
Institutiók egy helye legalább arra enged következtetni, hogy 
általános hatályú dologi kereset, actio in rem rescissoria, is 
állott a hitelezők rendelkezésére. Item si quis in fraudem cre
ditorum rem suam alicui tradiderit, bonis ejus a creditoribus 
possessis permittitur ipsis creditoribus rescissa traditione eam 
rem petere, id est dicere, eam rem traditam non esse et ob id 
in bonis debitoris mansisse. (§. 6. I. IV. 6.)

Bármily természetű lett légyen azonban az actio pauliana 
a classicus római jogban, annyi kétségtelen, hogy úgy ott, mint 
a mai pandectajog és a közönséges német jog szerint gyökeré
ben, alapjaiban támadja meg azon ügyletet, mely ellen fordul. 
Egyenes következménye ez annak, hogy az actio pauliana a 
delictum tényalapjából indul ki, az obligatio ex delicto érvénye
sítésére szolgál, a legtisztább actio ex capite doli. Czélja lévén 
a büntetendő cselekmény által megzavart jogállapot helyreállí
tása, -— nem tarthatja fenn ezen cselekmény érvényességét 
semmi irányban sem. Büntetendő cselekményből arra, a ki azt 
elköveti vagy abban részes, semmiféle jog nem származhatik. 
Innen van az, hogy az actio pauliana teljesen helyreállítja az 
előbbi állapotot; eredménye a teljes és korlátlan restitutio és a 
kártérítési kötelezettség. Azért mondja Paulus (1. 38. §. 4. D. 
22.1.): nam praetor id agit, ut perinde sint omnia atque si 
nihil alienatum esset, ezért írja körül Ulpianus ezen jogigényt
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a következő módon (1. 10. §. 22. D. 42. 8.): Praeterea genera
liter sciendum est, ex hac actione restitutionem fieri opportere 
in pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut pe
rinde omnia revocentur, ac si liberatio facta non esset; — és 
végre azért teszi mindéhez hozzá Julianus (1. 17. D. cod.): Omnes 
debitores, qui in fraudem debitorum liberantur, per hanc actio
nem revocantur in pristinam obligationem.

Mindezen nem változtat az, hogy actio pauliana a mai 
római jog szerint kétségtelenül tiszta kötelmi kereset restituto
rius tartalommal, és hogy nem a jogügylet érvénytelenségén, 
hanem megtámadhatóságán épül fel. Hiszen nem kisebb jogász 
mint Savigny (System IV. 202. §.) mutatta ki, hogy végeredmé
nyében a megtámadhatóság ugyanoda vezet, a hová az érvény- 
telenség.Es az actio furti vagy az actio vi bonorum raptorum szin
tén kötelmi keresetek, de ki állítaná, hogy az általuk létesült jog
változtatás nem általános, nem mindenkivel szemben hatályos ?

Midőn azonban az újkori megtámadási jog túl ment a tény
alap tekintetében az actio paulianán, midőn alapjául már nem az 
obligatio ex delicto, hanem egy legalis kötelezettség fogadtatott 
e l : — nem lehetett fentartani az actio pauliana joghatályát 
sem, a mely épen az alapul fekvő cselekmény büntetendő vol
tában találta indokát és magyarázatát.

De nem volt fentartható a régibb csődjognak álláspontja 
sem, mely a materialis csőd fogalmából kiindulva, az absolut 
érvénytelenség elvét fogadta el. Miután a forgalom biztonsága 
és a jóhiszemű jogszerző megvédése végett a tényalapba sub- 
jectiv elemet, a jogszerző tudomását is bele kellett foglalni; — 
miután továbbá a materialis csőd tana egyáltalában el lett 
vetve: annak feltétlen érvénytelenségi elve sem jöhetett többé 
figyelembe.

A törvényhozó tehát arra volt utalva, hogy teljesen eltekint
sen a történelmi fejlődéstől és a czélszerüségből és a megtámadási 
jog czéljából kiindulva szabályozza a megtámadás joghatályát.

Mily utak állottak e tekintetben előtte nyitva ? És az eltérő 
utak közül melyiket válaszsza ? Erre megfelel az osztrák meg
támadási törvény indokolása.

Az osztrák törvény indokolása szerint három út vezet e 
czél felé.
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Az első az volna, hogy a mégtámadás a jogügylet érvény
telenségét vonná maga után. Az érvénytelenség ugyan nem 
volna itt folyománya a büntetendő cselekménynek vagy a ren
delkezési képesség hiányának az adós részéről, hanem a kérdés
nek a czélszerüség által ajánlott legegyszerűbb megoldási módja. 
A kérdés csak az, hogy tényleg czélszerü-e az? A válasz erre: nem.

Az eredmény, mely e constructio által eléretnék, messzire 
túlmegy a szándékolt czélon. Az adós által kötött jogügzlet ér
vénye egyáltalában nem érdekli a hitelezőket, ha ennek követ
kezményei rájuk ki nem hatnak; az ő érdekük teljesen meg 
van védve, ha módot adunk nekik, hogy ezen jogügylet daczára 
is kielégítéshez juthatnak. A forgalom biztonsága pedig nem 
engedi meg, hogy a megtámadási jog hatálya messzebbre ter
jesztessék ki, mint szükséges.

A kérdésnek ily megoldása nagyon ferde következményekre 
is vezethetne, a melyek előmozdítása nem képezheti a törvény
hozó szándékát. Ugyan is ez esetben az adós jobb helyzetben 
volna, mint a vele szerződő harmadik személy, és az előbbi 
élvezné a megtámadás előnyeit, holott az utóbbi minden körül
mények közt méltányosabb elbánásra tarthat igényt. Ha a meg
támadási jog egyáltalában veszélyes, csak azért az, mert e har
madik jogszerző jogait sérti. Bármiként szabályozzuk tehát a 
megtámadási jogot, a főfeladat mindig az, hogy a megtámadott 
jogszerzőnek érdeke is figyelembe vétessék a hitelező megvé
dése mellett. E constructio mellett azonban elképzelhető oly 
eset is, hogy az adós maga megindíttatna valamely hitelezője 
által megtámadási keresetet, hogy egy reá nézve hátrányosnak 
mutatkozó jogügyletet megdöntsön és a vele szerződő harmadik 
személyt ily módon megkárosítsa. Ennek pedig még csak lehe
tőségét is megengedni nem lehet, nem szabad.

Oly megoldási módhoz kellene tehát fordulni, mely a meg
támadott jogügylet hatályát általánosságban nem támadja meg 
és a hitelező jogaira még se legyen sérelmes.

Ilyen gyanánt első pillanatra jelentkeznék a kártérítési 
kereset. E mellett az adós jogügylete teljes épségben maradna 
és a hitelező igénye csupán arra terjedne, hogy a szerződő fél 
azon kárt, melyet az adóssal kötött jogügylete által a hitelezők
nek okozott, megtérítse.
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A hitelező igényének ily constructiója mindenesetre na
gyon egyszerű volna és tekintve, hogy a modern megtámadási 
jog is a harmadik szerződő félnél bizonyos mala fidest feltéte
lez, nem is ütköznék a méltányosságba sem.

Practicus értéke a hitelezőre nézve azonban nagyon cse
kély volna. Nem ok nélkül tartják a kártérítési pereket majd
nem mindenütt a legnehezebbeknek és leghálátlanabbaknak. 
A nehézségek, melyek itt a kártérítési igény érvényesítésének 
útját állnák, még nagyobbak volnának, mint más tényállások
nál. Az adós rosszhiszemű ügyleteinek egész sora kisiklanék a 
hitelező megtámadása alól. Vegyük például azon nagyon gya
kori esetet, hogy az adós vagyonát nem valami alacsony ér
tékért eladja olyanoknak, a kik jól tudják, hogy ő a vételárral 
meg akar szökni. Itt a szerződő fél ellen kártérítési igénynek 
nincs helye; ő jól megfizette a megvett dolgokat, a hitelezők 
nem károsodtak a vétel által, hanem csak az által, hogy az adós 
a vételárral megszökött, ez pedig már igazán nem a vevő cse
lekménye, ezzel nem ő károsította meg a hitelezőket.

Az ily esetek egész sorát lehetne megállapítani, a melyek
ben a kártérítésre való jog még a legcsalárdabb ügyletnél sem 
volna megállapítható. De ha és a hol az már meg is állapíttat
nék, ezzel még a kérdés nem volna megoldva, mert most követ
keznék csak a kár mennyiségének megállapítása, a mely nem 
könnyebb az előbbinél. Felmerülne a kérdés, hogy mily mérték
ben oka a hitelező maga annak, hogy károsodott, hogy meny
nyire volt következménye a kár annak, hogy követelése bizto
sítására és behajtására nem fordított elég gondot. Egyszóval a 
kérdések egész halmaza állna előttünk, a melyek a gyakorlati 
jogásznak fejtörést okozni és a hitelezőt ily per megkezdésétől 
elijeszteni volnának képesek.

Megmaradna tehát még egy harmadik mód a kérdés meg
oldására, és ez: közvetlen kielégítési jogot adni a megtámadó 
hitelezőknek az adós vagyonából kikerült alkatrészekre, — min
den tekintet nélkül az adós és a harmadik személy közti jog
ügyletre, mely e mellett teljes épségben maradna.

Ezen elvet rövidség kedvéért szemben a már említett ha
tálytalansági és kártérítési elvvel a kielégítési elvnek fogom 
nevezni.
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Az osztrák törvény indokolása beismeri, hogy e megoldási 
mód a czélnak legjobban felelne meg. Teljes jogvédelmet nyúj
tana a hitelezőnek és nem sértené a szükségen felül a harma
dik szerződő fél szerzett jogait, a forgalom biztonságát. E mel
lett ki volna zárva az is, hogy a megtámadási jog az adós jog
talan czélzatának eszközévé válnék.

Mind a mellett az osztrák törvény a csődeljárásban nem 
fogadja azt el, mert gyakorlati keresztülvitelét nagyon nehéz
nek, majdnem lehetetlennek tartja.

Jogilag nem tartja indokolhatónak, mert e joghatály csak 
abban találná magyarázatát, hogy a hitelezőnek a követelés 
keletkezésével minden külön czím és szerzésmód nélkül zálog
joga is keletkeznek az adós vagyonára, a mi ellenkezik a ma
gánjog tanaival. Gyakorlatilag pedig helytelennek tartja azt, 
egyrészről, mert csak oly esetre illik, midőn egy már az adós 
vagyonában volt dolog abból kikerült, de nem volna alkalmaz
ható oly esetben, midőn az adós pl. rosszhiszeműleg zálogjogot 
adott egy harmadik személynek, így tehát ez elv keresztülvitele 
mellett még egy másik elv által kitöltendő hézag maradna; — 
másrészről, mert ez által nagy bonyodalmak állhatnának be, 
midőn pl. úgy az eredeti adós hitelezői, mint az új szerző hite
lezői végrehajtást vezetnének valamely dologra; ezen különböző 
végrehajtási jogok összeütközése az elsőbbség megállapítását 
nem könnyű feladattá tenné. A fő nehézséget azonban az osztrák 
törvény indokolása azon eset elbírálásában találja, midőn a 
dolog már nem is volna a megtámadott birtokában, midőn ez 
időközben átruházta azt egy harmadik jóhiszemű személyre, a 
mely esetben azután ezen elv szintén nem találhatna alkalma
zás, hanem a kártérítés jogára kellene visszamenni.

Megvallom, hogy én az osztrák törvény ez indokolását 
csak részben találom helyesnek. A kielégítési elv alkalmazása 
ellen felhozott érvek legnagyobb részét, ha nem is mind, köny- 
nyen meg lehet czáfolni.

Legjobban czáfolja meg magát maga az osztrák törvény.
Miután ugyanis ily módon szemlét tartott azon különféle 

constructiók felett, melyek szerint a megtámadás joghatályát 
szabályozni lehetne és miután valamennyit rossznak találta, 
azon nézetnek ad kifejezést, hogy vissza kell térni az első, az
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érvénytelenségi elvhez és csak annak egyes káros következmé
nyeit kell megváltoztatni, sérelmes hatásait elsimítani; ez pe
dig úgy volna lehetséges, ha, mint a német törvény tette, nem 
az absolut, hanem a relativ érvénytelenség álláspontját fogad
juk el. Ennek olykép kíván külsőleg is kifejezést adni, hogy 
nem az érvénytelenség (Ungiltigkeit), hanem a hatálytalanság 
(Unwirksamkeit) szót fogadja el a megtámadás joghatályának 
megjelölésére.

Ezt azonban az osztrák törvény indokolása csak mondja, 
de nem teszi; ép oly kevéssé, mint nem teszi a német törvény 
sem, melyre hivatkozik.

A német csődtörvény indokolása, mely ugyan a joghatály 
kérdését szintén nem állítja teljes világosságba, ép az ellen
kezőjét mondja. Szerinte «a megtámadhatóság még kevesebb 
mint a relativ érvénytelenség. A jogügylet maga, még ha annak 
megtámadhatósága biróilag ki is mondatik, önmagában érvé
nyes marad és a szerződő felek közt megtartja hatályát. Csakis 
a fent jelzett irányban szűnik meg hatálya a csődhitelezőkkel 
szemben. Ha pl. a közadós valamely dolgot eladott, akkor a 
megtámadás folytán ezen dolog ugyan a vevőtől elvonatik, de 
a vételügylet épségben marad, természetesen most az eladó és 
vevő közti szavatottsági igénynyel. Azért áll e tervezet élén amaz 
elv : «A jogcselekvények, mint a csődhitelezőkkel szemben hatály
talanok megtámadhatók«. (Hahn. Materialien IV. köt. 123. 1.)

Határozottabb megtagadása a relatív érvénytelenség elvé
nek tehát nem képzelhető, mint a minőt a német törvény indo
kolása e helyen ad.

Mit tesz tehát tulajdonkép az osztrák megtámadási törvény 
úgy, mint a német és a mi csődtörvényünk ?

Összeköti a kielégítési elvet a megtámadottnak visszatérí
tési kötelezettségével a csődtömeg irányában. Túlmegy a kielé
gítési elven, midőn azt rendeli, hogy az, a mi a megtámadható 
jogcselekvény által az adós vagyonából elidegeníttetett, a csőd
tömegnek visszatérítendő (német csődtv. 30. §., osztrák meg
támadási törvény 17. §., magyar csődtörvény 33. §.), ezen vissza
térítés azonban csak a kielégítési jog hatékonyabb gyakorlását 
czélozza, ennek segédeszközéül szolgál és ezért nem terjed ez 
utóbbinak határain túl, más szóval a visszatérítés itt nem ered-
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ményez általános jogváltoztatást, hanem megáll azon ponton, 
a hol a hitelező igénye kielégítést talált. Ezen ponton túl a 
megtámadás joghatálya teljesen megszűnik, a megtámadott 
jogügylet teljes érvényében marad. Ezért van mindenütt a meg
támadásról szóló törvényes intézkedések élére amaz elv állítva: 
a jogcselekvények mint «a hitelezőkkel szemben hatálytalanok» 
megtámadhatók (német csődtörv. 22. §., osztrák törv. 1. §., ma
gyar csődtörvény 26. §.).

És a hol a kielégítési és visszatérítési elv önmagában nem 
védi meg teljesen a hitelezőt, ott kiegészítésül még a kártérítés 
elve is felvétetett. Ez ugyan csak az osztrák megtámadási tör
vény 17. §-ában nyert világos kifejezést, de a német és magyar 
csődtörvény szempontjából is kétségtelen, hogy a megtámadott 
nem szabadulhat azzal a visszatérési kötelezettség alul, hogy a 
megtámadás tárgyát képező dolgot egyszerűen tovább adja.

Ezek alapján tehát a megtámadási igény tartalma nem egy 
elemből van alkotva; a megtámadás nem irányul egyszerűen 
zálogjogszerzésre, nem is egyszerű visszatérítésre. Egy egészen 
sajátlagos igény az, melyet nem szabad általánosítás utján más 
jogigényekkel egy sorba állítani és azonosítani.

A fent előadottak alapján a megtámadási igény a csőd
eljárásban czélja és az azt szabályozó törvényes intézkedések 
szerint a következő módon alakúi: a megtámadott jogügylet 
a megtámadásnak helyt adó Ítélet után is önmagában és álta
lánosságban érvényes marad; az adós vagyonának abból meg
támadható módon kikerült vagy abba be nem folyt alkatrészét 
azonban a hitelezők kielégítésökre fordíthatják. Hogy pedig a 
kielégítési jogot nagyobb hatálylyal gyakorolhassák, a megtá
madott jogszerző visszatérítésre köteleztetik a csődtömeg iránt, 
esetleg kártérítésre, a mennyiben a visszatérítés nem lehetsé
ges, ezen visszatérítés azonban nem korlátlan, hanem csak a 
hitelezők kielégítési jogának határáig megy.

Egy gyakorlati példával akarom megvilágítani a dolgot:
A. eladja és átadja áruraktárát B.-nek, mondjuk 1500 fo

rintért. A. utóbb csődbe jutván, hitelezői, a kiknek követelései 
összesen 5000 frtot tesznek ki, megtámadják az ügyletet. En
nek folytán kimondatik, hogy az ügylet a csődhitelezőkkel 
szemben hatálytalan és B. köteleztetik, hogy az áruraktárt a
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csődtömegnek térítse vissza. Most egy harmadik személy C. vég
rehajtást vezet B. ellen 2000 írt erejéig az áruraktár értékesí
tése és a csődhitelezők igényeinek kielégítése után fenmaradó 
értékre. Ezek után a csődtömeg az áruraktárt közbejött kedvező 
körülmények és áremelkedések folytán 10,000 írtért értékesíti. 
Miként állunk most?

A kérdés nagyon egyszerűnek látszik. Az 5000 írt felosz- 
tatik a hitelezők közt, 2000 irtot kap C., a hátramaradó 3000 
irtot pedig kapja B., a ki az áruraktárt megvette. Ha B. a vétel
árt már kifizette és ennek alapján szintén csődhitelezőnek lép 
fel, akkor az ő követelése szintén a többi csődhitelezőkével első 
sorban fog kielégítést találni. Ez, valamint az esetleges tömeg
gondnoki díjak és egyéb csődköltségek mitsem változtatnak a 
dolgon. A kielégítési sorrend az marad, mint fent előadtam.

Eddig a dolog egészen világos. Alig lesz nem jogász, a ki 
a fenti megoldást nem fogja helyesnek, sőt természetesnek és 
magától értetődőnek találni. Mindegyik fél megkapja azt, am i
hez joga van. Többet vagy egyebet senki sem követelhet.

Nézzük azonban a kérdést jogászi világításban.
Az általam kifejtett jogelvek alapján a megoldás ugyanaz. 

A megtámadás folytán a vételügylet csak a csődhitelezőkkel 
szemben hatálytalan, a csődhitelezők igényén túl tehát az tel
jesen érvényben marad. Az áruraktár tulajdona tehát a meg
támadott jogszerzőt illeti, daczára annak, hogy az a fölötti ren
delkezési jog az értékesítés czéljából kizárólag a csődtömegre 
megy át. Harmadik személyek ennek folytán a csődhitelezők 
igényén túl szerezhetnek a megtámadott ellen jogokat, annál íb 

inkább, mert a csődtörvény 12. §. értelmében az adós tartozása 
alapján a tömeghez tartozó dolgokra vagy jogokra csakis a 
csődtömeg elleni hatálylyal nem lehet jogokat szerezni, a köz
adós elleni hatálylyal tehát lehet. Semmi indok nincs arra, hogy 
a megtámadási jog hatályát messzebbre terjeszszük, mint a hite
lezők kielégítéséig.

És mégis vannak, a kik a jogi constructio kedvéért e meg
oldás helyességét elismerni nem akarják, hanem más állás
pontra helyezkednek.

A kiinduló pont itt is, mint m áB  eféle okoskodásoknál egy 
hamis általánosításon nyugvó jogi dogma. A megtámadási
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igény, — azt mondják — restitutióra irányul, a restitutio pedig 
egyáltalában jogváltozást idéz elő. A retraditio folytán a meg
támadott megszűnt tulajdonos lenni, neki a megvett áruraktárra 
semmi joga nincs többé, az ismét az adós vagyonának alkat
részévé válik; a megtámadottnak csak is valami határozatlan, 
poblematicus követelési joga marad — még pedig a közadós 
ellen.

Ebből kiindulva C. nem fog végrehajtást vezethetni az 
értékesítés előtt az áruraktárnak a csődhitelezők kielégítése után 
fenmaradó értékére, mert az a retraditio folytán megszűnt 
B. tulajdona lenni, de nem fog végrehajtást vezethetni az áru- 
raktár eladása után a vételárnak a csődhitelezők kielégítése után 
megmaradó részére sem, mert a vételár is a tulajdonost illeti, 
B. a megtámadott jogszerző pedig nem az; és ugyanezen ok
ból azt B. sem fogja kapni, hanem kapni fogja a közadós, a kit 
azután B. arra beperelhet.

Az eset még világosabb, ha fel veszszük, hogy a megtámadás 
folytáni restitutio után, de még az értékesítés előtt a csőd meg
szűnik ; az általam kifejtett elvek alapján az áruraktár azonnal 
ismét minden újabb traditio nélkül a megtámadott korlátlan 
tulajdonába megy át, miután ezen tulajdonjoga nem szűnt meg, 
csak a csődhitelezőkkel szemben korlátoztatott, a mennyiben 
az azzal járó jogok gyakorlása a csődhitelezőkre ruháztatott át. 
Eme másik nézet szerint azonban az áruraktár a csőd megszűnte 
után a közadós tulajdonává lesz, az rendelkezhetik vele, a mint 
neki tetszik és a megtámadottnak csak is kötelmi kereeete marad 
ellene az áruraktár kiadására, a mely sokszor igen problematicus 
értékű. Azon adós a ki hitelezőit megcsalva azok megrövidítése 
végett idegenítette el első ízben az áruraktárt bizonyára nem 
fog visszarettenni attól, hogy most a megtámadottnak megrövi
dítésével adja azt tovább. A csődhitelezők igényét még némileg 
oltalmába vette a büntető jog, a megtámadottnak ezen kötemli 
igényét azonban semmi sem biztosítja, mint a különben fizetés- 
képtelen adós becsületessége, a mely ily körülmények közt bi
zonyára sokat érő biztosíték !

Hasonlóan áll a dolog, ha nem az adós elidegenítései, hanem 
más jogcselekvények támadtatnak meg.

így például ha valaki a csőd megnyitása előtt végrehajtást
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vezet az adós vagyonára, és ezen végrehajtási zálogjog megtáma
dás folytán a csődhitelezőkkel szemben hatálytalannak mondatott 
ki, az ismét telj hatályúvá válik, ha a csőd meg lesz szüntetve 
és a csődtömeg nem intézkedett a zálogjoggal terhelt ingók vagy 
ingatlanok felett. Az adós ez esetben sem idegenítheti el az ingó
kat, az ingatlanok nem mehetnek vissza e zálogjogtól menten 
tulajdonába, vele szemben e zálogjog soha sem vesztette el hatá
lyát. Semmi indok nincs arra, hogy miért nyújtsunk az adós
nak ily kedvezményt a végrehajtatóval szemben.

Vagy vegyük a közadós lemondását az örökségről. Az, a ki 
iránt e lemondás történt, megtámadhatóság esetén a közadós 
örökrészét a csődtömegbe beszolgáltatni tartozik. Ha azonban a 
csőd megszűnik, mielőtt a csődtömeg ez örökrészt értékesítette 
volna, a megtámadás előtti állapot áll be. A közadós nem léphet 
fel tényleges örökösként az alapon, hogy lemondása a csőd
hitelezőkkel szemben hatálytalannak nyilváníttatott; az ő le
mondása őt egyszer s mindenkorra köti, az, a kinek javára a 
lemondás törtönt mint örökös azonnal birtokba lép.

Az ingókra vonatkozó jogügyletek megtámadásánál e kér
dés tudtommal nem képezte behatóbb vita tárgyát, annál több 
vitára adott azonban alkalmat az ingatlanoknál, mert itta  telek
könyv formalismusa már elejétől fogva megköveteli, hogy a 
megtámadás joghatálya élesen körvonaloztassék.

A kik a megtámadási keresetnek joghatályát az általam el
fogadott elvek szerint fogják fel, a telekkönyvi bejegyzések meg
támadásának nem adják meg azt a hatást, hogy a bejegyzett jog 
törültessék, mert ez által a jogcselekmény nemcsak a csőd
hitelezőkkel, hanem más személyekkel szemben is hatálytalan 
volna, sőt hatálytalan volna ép azzal szemben, a ki ellenében a 
törvény a jogcselekmény hatályát első sorban fenn akarja tartani, 
a közadós ellenében. A megtámadási keresetre hozott ítélet 
alapján, nézetem szerint, ennek folytán csak is az jegyezhető fel 
a telekkönyvben, hogy az illető bejegyzés a csődhitelezőkkel 
szemben hatálytalan és a bejegyzett jog fölött a csődtömeg 
korlátlanul rendelkezhetik.

E nézetet vallja az osztrák jog szempontjából a megtá
madási törvény commentárjában Steinbach (Commentar zum 
Gesetze von 16. März 1884,101. és 155.1.), ezt tanítja az osztrák
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magánjog rendszerének legújabb feldolgozója Burckhard (System 
des österreichischen Privatrechtes III. kötet 309. 1.) és ezt követi 
újabban a magyar csődtörvény szempontjából a Curia is. így 
csak nem rég egy megtámadási perben a szegedi kir. törvényszék 
a tömeggondnokot megtámadási keresete ama részével, melylyel 
a tulajdonjog telekkönyvi törlését elrendelni kérte, elutasította, 
és alperest! csak annak tűrésében marasztalta, hogy az ingatla
nokból a közadóst illető rész a csődhitelezők javára értékesít
tessék ; — a budapesti kir. tábla az első bíróság ítéletének meg
változtatásával a tulajdonjog telekkönyvi törlését rendelte e l; — 
a Curia a másod bírósági ítélet megváltoztatásával, az első bíró
ság ítéletét hagyta helyben. A Curia következőleg indokolja e 
rendelkezését: «Mert az A )  alatti szerződés a csődhitelezők irá
nyában jelentett ki érvénytelennek, és így a mennyiben a csőd
hitelezők bejelentett és első biróságilag megállapított csődköve
teléseiket illetőleg kielégítést nyernének, az említett szerződés 
hatályos, következve a csődtörvény 33. §-ában jelzett előbbi álla
potba visszaállítást nem tulajdonjog törlésének bekebelezése, ha
nem az képezi, hogy a csődhitelezők illetve a csődtömeg javára 
ezen ingatlan is értékesíttessék». (1888. decz. 22-iki 8674. sz. 
curiai ítélet. Jogtudományi Közlöny melléklete 1889 évi 20. sz.).

Hogy a megtámadási igény tartalmának ilyen érvényesülése 
a megtámadás czéljának és a gyakorlati követelményeknek job
ban felel meg, mint ama másik a kir. tábla által vallott elv, a 
mely szerint a bejegyzett jog törlendő és az ingatlan a csődtömeg
nek illetve a közadósnak korlátlanul visszatérítendő, az két
ségtelen.

A kir. tábla ezen helytelen nézetével találkozunk azon nagy- 
érdekű czikksorozatban, mely a Jogtudományi Közlöny utolsó 
számaiban (1889. évi 2., 11. és 12. szám) dr. Schwarz Gusztáv 
tollából a megtámadási jogról megjelent, ügy az írónak elismert 
tekintélye, mint a lapnak, melyben e czikksorozat megjelent, 
döntő befolyása a magyar jogászi közvéleményre, kikerülhet- 
lenné teszik, hogy az ezen czikkekben kifejtett véleménynyel be
hatóbban foglalkozzam.

Nézetem szerint a tévedés itt is onnan ered, hogy a mai 
megtámadási kereset nincs eléggé megkülönböztetve az actio 
paulianától. Dr. Schwarz Gusztáv, a ki oly világosan látja, hogy
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a mai megtámadási kereset a tényalapok tekintetében messze túl 
ment az actio pauliana tanán, hogy a mai megtámadási kere
set nem actio ex capite doli többé, mert annak feltétele nem a 
dolus, sőt még a culpa sem, a megtámadás joghatályának kérdé
sében szintén megbotlik az actio paulianában. — A tudomány 
egész tárházát arra használja fel, hogy egy hamis és viszás kö
vetkezményekre vezető tételt jogilag helyesnek tüntessen fel és 
azt ilyenként elfogadtassa.

Ezen hamis tétel pedig az, hogy a megtámadás folytán tel
jes restitutio megy végbe, korlátlan visszatérítés a megtámadott 
vagyonból a közadós vagyonába, a mi ingatlanokra vonatkozó 
dologi jogoknál csak a megtámadott javára történt telekkönyvi 
bejegyzésnek törlése által eszközölhető.

Midőn a jogi constructióban a formalis logikai következte
tések véghatáráig elmegyünk, nem szabad soha sem teljesen 
megfeledkeznünk a czélszerüségről. Minél tovább haladunk a 
jogtételekből levont következtetések során, minél inkább távolo
dunk a törvény világos szavaitól, annál inkább kell a joggyakor
lat igényeit szem előtt tartani. Csak a hol a törvény világosan 
szól, ott szűnik meg minden okoskodás. Ezen túl azonban felál
dozni a ratio legist a ratio jurisnak, a czélszerüséget a jogi con- 
structiónak, nem lehet és nem szabad. Már pedig dr. Scwarz 
Gusztáv és azok, kik vele a megtámadási jog hatályát a teljes 
restitutióban, a dologi jogok telekkönyvi törlésében keresik, 
ezt teszik.

Ha az ügyvéd azt fogja mondani felének: «téged megtáma
dott a tömeggondnok, mivel ügyleted által a csődhitelezők rö
vidséget szenvedtek, a mennyiben azonban a hitelezők igénye 
ki lesz elégítve, az ügylet megáll, a birtok, melyet a közadóstól 
megvettél, a tied, a közadós maga a birtokot vissza nem kö
vetelheti, a megtámadás következményei rá ki nem terjednek, a 
törvény elismeri, hogy jogod vele szemben épségben marad, — 
a jogtudomány, a jogi constructio azonban követeli, hogy a csőd 
megszűnte után a birtok nem közvetlenül a te kezedbe, hanem 
a közadóséba jöjjön, a kitől te azt azután követelhetni fogod; 
igaz ugyan, hogy egyszerűbb volna, ha mindjárt közvetlenül a 
te kezedbe és nem a közadóséba adnák, mert egy dologból nem 
kell kettőt csinálni, és az is igaz, hogy addig, míg te esetleg a
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bíróság utján kényszeríteni fogod őt, hogy neked a birtokot ismét 
átadja tulajdonodba, ő azt százszor is tovább adhatja és te csak 
hült helyét fogod annak találn i; de ez lényegtelen, a fődolog a 
tudomány, ez pedig azt mondja, hogy a megtámadási kereset 
actio restitutoria, mert így tanították azt a mi nagy mestereink, 
a rómaiak, ezektől pedig eltérni nem lehet»; ha, mondom, az ügy
véd így fog az ügyfélhez szólani, akkor az bizonyára nagy tiszte
letet fog érezni a jogtudomány iránt, a mely oly bölcsen gondos
kodik az ő érdekeiről és saját követelményeinek keresztülvite
léről.

Nem csak a czélszerüséggel, hanem a törvényhozó kifeje
zett szándékával ellenkezik, ha az ingatlanra vonatkozó dologi 
jog megtámadásának hatályát annak telekkönyvi törlésében, te
hát absolut megszűnésében mindenkivel szemben construál- 
juk. Az osztrák megtámadási törvény e részbeni indokolásának 
ismertetésénél kiemeltem, hogy azért nem akarták a megtáma
dás hatályaként, a megtámadott cselekmény érvénytelenségét 
kimondani, mivel ez esetben a megtámadás az adós javára vál
nék, a ki azzal a megtámadott hátrányára visszaélhetne. Már pe
dig a telekkönyvi bejegyzés a törlés által az adóssal szemben is 
és különösen vele szemben megszűnik létezni, mert ezzel az ő 
bejegyzett joga lép ismét hatályba, a mit a törvényhozó épen 
kerülni akart.

De tényleg folyománya-e a törlés a törvény szavainak? 
Tényleg a törvény kifejezett intézkedéseiből van-e ezen hatály 
construálva, a czélszerüségnek és a törvényhozó intentóinak 
ellenére? Nézetem szerint még ez sem áll, és ezzel e felfogásnak 
még formális jogi helyessége is megdől.

Erről könnyen meggyőződhetünk, ha a törvény szavait 
szembe állítjuk dr. Schwarz Gusztáv szavaival.

A csődtörvény 26. §-a szeint a megtámadott jogcselekvé- 
nyek «a csó'dhitelczőkkel szemben hatálytalanok», dr. Schwarz 
Gusztáv szerint a megtámadás «eredményében kihat harma
dik személyekre is, kiknek érdekében a megtámadás fenn 
sem áll».

A csődtörvény 33. §-a szerint az, a mi a megtámadható 
jogcselekvény által a közadós vagyonából elidegeníttetett, a 
csődtömegnek visszatérítendő. Dr. Schwarz Gusztáv szerint a köz
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adósnak visszatérítendő, ha tehát tulajdonátruházás támadtatik 
meg, a tulajdonjog ismét a közadósra ruházandó vissza.

Kétségtelen tehát, hogy dr. Schwarz Gusztáv mást mond, 
mint a mi a tövényben van. Ennek oka pedig az, hogy nem is 
a törvényből, hanem két általános jogtételből construal, a me
lyek mindegyik,e hamis általánosítást rejt magában.

Az egyik az, hogy a megtámadási igény restitutióra irá
nyulván, a restitutio és retraditio folytán megszűnik a meg
támadottnak tulajdon vagy más dologi joga.

Ez igaz lehet akkor, midőn a megtámadás a jogügylet 
érvénye ellen irányul, a jogügylet semmisnek nyilvánítása iránti 
keresetnél, de nem áll akkor, a midőn a jogügylet maga érvé
nyes marad és csak is a csődhitelezőkre való hatása szűnik meg. 
A csődtömeg, illetve a csődhitelezők czélszerüségi szempontból 
a megtámadás által többet szereznek, mint zálogjogot, megszer
zik ép úgy mint a csődvagyon többi részére a korlátlan rendel
kezési jogot, de nem szerzik meg a tulajdonjogot, sőt szigorúan 
véve még a jogi birtokot sem.

Általánosan elismert jogtétel, hogy a csődtömeg, illetve a 
csődhitelezők a csőd megnyitása által nem szereznek a közadós 
vagyonának alkatrészeire tulajdonjogot, hanem az továbbra is a 
közadósnál marad. Minő ellenmondásba jutnánk tehát, ha azt 
mondanók, hogy a hitelezők a megtámadás folytán restituált 
dologra tulajdonjogot, és így a megtámadottal szemben több és 
erősebb jogot szereznek, mint a minővel a csődtömeg tekinte
tében a közadóssal szemben bírnak ?

De még ha azon álláspontra is helyezkedünk, hogy a csőd
tömeg tulajdonjogot szerez a restituált ingatlanra, — ez telek- 
könyvileg úgy nyerne kifejezést, hogy a megtámadás folytán a 
csődtömég tulajdonjoga bekebeleztetnék és a megtámadott en
nek tűrésére köteleztetnék, nem pedig úgy, hogy a megtáma
dottnak tulajdonjoga telekkönyvilag törültessék, és ez által a 
közadós tulajdonjoga ismét feléledjen.

Hogy tehát a telekkönyvi bejegyzés törlése még magából 
a legkorlátlanabb és legfeltétlenebb restitutióból sem magya
rázható ki, ha az a törvény értelmében a csődtömeg irányában 
történik, az kétségtelen. Erezte azt dr. Schwarz Gusztáv is, és 
azért a restitutio elvét kiegészíti még egy másik elvvel, mely
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így alkalmazva nem kevésbbé helytelen, mint az előbbi, hogy 
t. i. a restitutio ésretraditio a közadós iránt történik, a tulajdon 
a közadósra ruházandó vissza. E kerülő úton azután eljutunk 
oda, a hova jutni akarunk, hogy t. i. a közadós tulajdonjogának 
felélesztése a törlés által eszközöltetik.

De miképen egyeztethető ez össze a törvénynyel, mely a 
visszatérítést nem a közadós, hanem a csődtömeg irányában 
írja elő ? Itt ismét kisegít a jogi constructio bűvészete, a mely 
a fogalmakat oly ügyesen kicseréli.

Igaz — így folytatja szerzőnk — hogy a törvény így szól: 
a csődtömegnek visszatérítendő. A csődvagyon alanya azonban 
a közadós, a mi a csődtömegnek visszatérítendő, az jogilag a 
közadósnak térítendő vissza.

Mit jelent az, hogy a csődvagyon alanya a közadós? Ha 
azt jelenti, a mit fent mondottam, hogy t. i. a közadós tulaj
donjoga vagyona alkatrészeire nem szűnik meg a csőd alatt 
sem, és mást nem is jelenthet ez, — akkor abból még koránt
sem következik, hogy tulajdonjoga ismét feléled oly dolgokra, 
melyekre ő maga tulajdonjogát jogérvényesen és általa meg 
nem támadható módon átruházta. Abból, hogy a közadós a 
csődnyitás által nem veszti el tulajdonjogát, nem következhe- 
tik az, hogy új tulajdonjogot szerez. Az a magánjogi tan, mely 
a csődnyitást a közadósra nézve a tulajdonszerzési módok közé 
sorozná, még nem született meg.

Azon állítás pedig, hogy az, a mi a csődtömegnek vissza
téríttetik, jogilag a közadósnak téríttetik vissza, csak úgy volna 
helyes, ha a csődtömeg és a közadós jogilag egy volna, a mi 
azonban nem áll, sőt e kettő sok tekintetben mint ellenfél áll 
egymással szemben. E felfogásnak csak akkor volna némi cse
kély jogosultsága, ha a tömeggondnok a közadós jogán indítaná 
meg a megtámadási keresetet, ezt pedig csak nem lehet állítani, 
mert a közadósnak a megtámadásra semmi joga nem lehet; ha 
tehát a tömeggondnok a közadós vagyonkezelőjének és képvise
lőjének tekintetnék is, mint ilyen nem indíthatná meg a meg
támadási keresetet. De ilyennek egyáltalában nem is tekint
hető. — A tömeggondnok nem procuratora, nem törvényes 
képviselője, nem meghatalmazottja a közadósnak, és még a 
legerőltetteb magyarázattal is alig lehet kihozni, hogy a meg
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támadási perben a közadós negotiorum gestoraként járna el. 
A közadósnak a megtámadási perhez és az ennek folytán esz
közölt réstitutióhoz semmi köze.

Nézetem szerint, ha már jogi constructióhoz fordulunk, csak 
a következő fogadható el helyesnek: valamint a közadós, úgy 
a megtámadott is megtartja az ő vagyonából a csődtömegbe 
jutott dolgok felett a tulajdonjogot, a hitelezők, illetve a csőd
tömeg nem szerzik meg a tulajdonjogot, nem is szereznek — 
a mint azt Grützman (das Anfechtungsrecht der Concursgläubi- 
ger 223. 1.) mondja, csak is zálogjogot, — de megszerzik kielé
gítési joguknak hatékonyabb gyakorlása végett a rendelkezési 
jogot. Ok ép úgy, mint a közadós vagyonával, a megtámadás 
folytán a csődtömegnek visszatérített dologgal is szabadon ren- 
delkelkezhetnek, eladhatják azt árverésen, szabad kézből, ki
cserélhetik azt, szóval tehetik mindazt, a mit pl. a gyám, a 
gyámhatóság jóváhagyása mellett gyámoltja vagyonával tehet. 
A tulajdonjog azonban a megtámadottnál marad, úgy mint 
példámban a gyámoltnál; ha eladják vagy kicserélik a dolgot, 
akkor a vételár vagy a cserébe kapott dolog kerül a megtáma
dott tulajdonába, ha pedig egyáltalában nem rendelkeztek a 
dologról és a csőd megszűnik, akkor a megtámadottnak tulaj
donjoga ismét korlátlanná válik; nem éled fel, mert nem is 
szakadt meg, hanem csak korlátozva volt a rendelkezési jog 
megvonása által. Ha azonban a rendelkezési jogot nem gyako
rolták és a dolog a csőd megszűnte után a közadósnál vagy 
harmadik személynél volna, a megtámadott azt vindikálhatja, 
nem kötelmi, de dologi keresetet indíthat az iránt.

Ez ép úgy van ingóknál, mint ingatlanoknál. Azon különb
ség, melyet dr. Schwarz Gusztáv a megtámadás joghatályának 
az övétől eltérő szabályozása mellett talál, tényleg nem létezik. 
És ép azért, mert a megtámadott az ingóknál nem veszti el 
tulajdonjogát, nem vesztheti azt el az ingatlanoknál sem a be
jegyzésnek törlése utján.

Nem is áll az, hogy a megtámadás joghatályának, az álta
lam fent helyesnek talált módon való keresztülvitele a telek
könyvi rendtartás mellett keresztülvihetetlen volna. Ép úgy, 
mint a csődtömeg a közadós nevén álló ingatlanról vagy más 
jogról rendelkezhetik, a nélkül, hogy a közadós bekebelezési
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engedélye szükséges volna, ép úgy lehetséges az a megtámadot
tal szemben is. Hogy pedig a telekkönyvi rendtartás ily följegy
zésről meg nem emlékszik, az nem határoz, mert az beleillik a 
telekkönyvi rendelet 104. §-ának akár a), akér b) pontjába; 
hiszen az ezen pontok alá tartozó egyes feljegyzések felsorolása 
nem taxativ, hanem csak exemplicativ.

Meg kell azonban vallanom, hogy dr. Schwarz Gusztávnak 
nézete bír némi támponttal, még a hivatalos indokolásokban 
is, — nem ugyan a magyar csődtörvény indokolásában, mely a 
megtámadásnak az ingatlanokra, illetve a tekkönyvi bejegyzé
sekre vonatkozó hatályáról hallgat, de a német és osztrák tör
vény indokolásának egy oda vetett kifejezésében.

Úgy a német, mint az osztrák törvény indokolása ugyanis 
(Hahn, Materialien IY. к. 744. és 747. 1., Kaserer 90. 1.) a meg
támadott kötelezettségeit ismertetve, a többi példák közt fel
hozza azon kötelezettségét is, hogy telekkönyvileg bejegyzett 
jogok törlését tűrje. Miután azonban az indokolások ezen részei, 
a mint dr. Schwarz Gusztáv is mondja, nagyon ingadozók és 
ezen — úgy látszik -— felületesen oda vetett példakénti felemlí
tés is csak úgy magyarázható meg, hogy a törvény alkotója előtt 
a megtámadás joghatálya nem állott egészen tisztán és világo
san ; miután továbbá ily magyarázat mellett a törvény ama 
kifejezése, hogy a cselekvények csak is mint a csődhitelezökkel 
szemben hatálytalanok támadhatók meg, semmi értelmezést 
nem találhatna: nézetem szerint az indokolás egy-két meg 
nem gondolt szavára nem szabad túl-nagy súlyt fektetni, ha
nem annak intentióiból kell kiindulni.

De ha a csődjogi megtámadásnál a restitutionalis kötele
zettség folytán fel is merülhetett e ponton kétely: csődön kívül 
semmi kételyt nem tűr, hogy a megtámadási jog kiinduló, va
lamint czélpontja csak is a hitelezők kielégítése és nem vala
mely általános hatályú jogváltoztatás, jogvesztés a megtámadott 
szerző és jogszerzés az adós részéről. A különbség a mai meg
támadási jog és az actio pauliana joghatálya közt itt teljesen 
kidomborodik : a jogügylet önmagában érvényes marad, csak
hogy a hitelező kielégítheti magát az elidegenített dologból 
vagy átruházott jogból, saját követelése erejéig kielégítést 
kívánhat valamely az adós által eszközölt elengedésből. A meg-
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támadási igény tartalma tehát itt csak zálogjog szerzése illetve 
a kielégítés.

És ez nagyon természetes is. A csődeljárásban, a hol az 
adóstól is megvonjuk vagyona kezelésének és használatának 
jogát, indokolható, hogy a megtámadottól is megvonjuk ezen 
jogot a megtámadás tárgya tekintetében. A csődhitelezők kielé
gítése ez által hatályosabb módon eszközöltetik. A végrehajtási 
eljárásban azonban, a hol rendes körülmények közt nem von
juk el a lefoglalt tárgyat vagy jogot az adós tényleges birtoko
lásából, a hol az adósnak használati és kezelési joga épségben 
marad és csak a rendelkezési jog korlátoztatok a birói zálogjog 
által: semmi nem forog fenn, hogy miért adjunk a hitelezőnek 
több jogot a megtámadott harmadik személylyel, mint az adós
sal szemben. Ez nem csak méltánytalan, hanem a legnagyobb 
mértékben következetlen is volna.

Ezért a német és osztrák megtámadási törvények e ponton 
teljesen szakítottak az actio pauliana rendszerével.

«A csődhitelezőkkel szemben» — így szól a német meg
támadási törvény indokolása (Hahn, Materialien IY. к. Motive 
zum G. V. 21. Juli 1879.) —  «a megtámadási jog a csődben 
rendszerint a csődtömegbe való visszatérítést eredményezi; a 
visszatérített dolognak a csődhitelezők kielégítésére való fel- 
használása a csődeljárásnak egy része. A csődeljáráson kívül 
azonban az egyes hitelezővel szemben a megtámadási jognak 
és a visszatérítésnek terjedelme a végrehajtás alapját képező 
követelés által korlátozva van, és a visszatérítési kötelezettség 
tartalmát a czél elérése képezi, hogy t. i. e követelés kielégítése 
végett a végrehajtás a visszatérítendő vagyonrészre lehetséges 
legyen. A visszatérítés nem az adós vagyonába történik és a 
hitelezőnek sincs magára a visszatérítendő dologra oly értelem
ben joga, hogy az neki kiszolgáltassák és vagyonába menjen át. 
Az ő igénye a jogszerzővel szemben csak arra terjed ki, hogy a 
dologból ép úgy nyerjen kielégítést, mintha az még az adós 
vagyonához tartoznék. Ep oly módon, a mint hitelező, ha a 
dolog az adós vagyonában maradt volna, ez ellenében végre - 
hajtás utján kielégítést szerezhetett volna magának, ép úgy 
köteles a harmadik jogszerző is tűrni, hogy a dologra a hitelező 
kielégítése czéljából végrehajtást vezethessen. Ha a dolgot a
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hitelezőnek oly kép bocsátja rendelkezésére, hogy a végrehajtás 
arra foganatosítható, akkor kötelezettségének teljesen eleget 
tett; a végrehajtás költségeiért ez esetben egyéb vagyonával 
nem szavatol. Ez nemcsak testi dolgokról, hanem minden visz- 
szatérítendő tárgyról áll. A kielégítés eszközéül való felhaszná
lása a végrehajtási eljárás tárgya.»

És az osztrák törvény indokolása ehhez még hozzá teszi:
«A megtámadott a visszatérítésre köteles, a mennyiben ez 

a támadó hitelező kielégítésére szükséges, de nem tovább. Az 
előbbi állapot helyreállítása annyiban fog beállani, hogy a hi
telező a végrehajtást a visszatérítendő tárgyakra ép úgy keresz- 
tülvihetí, mintha a megtámadható jogcselekvény sohasem tör
tént volna. Ha ez megtörtént, akkor a támadott kötelezettségé
nek teljesen eleget tett és minden további végrehajtási költség 
nem őt éri: ezen pontig azonban kell kötelezettségének terjed
nie, és ha kötelezettségének e teljesítésére végrehajtás utján kell 
őt kényszeríteni, természetesen őt terhelik annak költségei is.» 
(Kaserer 108. 1.)

Ezért a német és osztrák csődön kívüli megtámadási jog a 
visszatérítést az adós kezéhez, — tehát a tulajdonképi vissza
térítést — kizárja és a megtámadási per bármely stádiumában, 
még a végrehajtási eljárás alatt is megengedi, hogy a megtáma
dott jogszerző a támadó hitelező követelésének kiegyenlítése 
által szabaduljon minden egyéb kötelezettségétől a hitelező 
iránt. Többet mint teljes kielégítést a hitelező nem igényelhet 
soha, a megtámadás joghatályát a forgalom biztonságának ro
vására és a harmadik jogszerzőnek kárára tovább terjeszteni 
sem nem indokolt, sem nem jogos.

A megtámadás tényalapja és joghatálya képezi azon két 
góczpontot, mely körül a megtámadási jog többi részletei cso
portosulnak. E két főkérdés képezi a megtámadási jog szabá
lyozásának mintegy vázát.

És épen azért, mivel a tényalapok és a joghatály szabályo
zása adják meg a megtámadási jognak jellegét, e két fő kérdés 
tekintetében igyekeztem kimutatni azt, hogy az új megtámadási 
törvények a csődön kívül is szakítottak az actio pauliana rend
szerével és a csődtörvény intézkedéseiből indultak ki.

Egyszersmind igyekeztem kimutatni azt is, hogy ez új
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irány czélszerűbb, a forgalom igényeinek és a jogérzetnek job
ban felel meg az actio pauliana szabályainál.

Nem is forog fenn semmi ok, hogy miért szabályoztassék a 
megtámadási jog a csődön kívül egészen más alapelvek alap
ján, mint a csődben. A két eljárás — a csőd és végrehajtási 
eljárás — közti különbség némi eltéréseket igazol és szüksége
sekké is tesz, de az alapelvek itt is, amott is, kell, hogy egyen
lők legyenek.

Az eltérés indokául rendszerint azt hozzák fel, hogy a 
megtámadási jog sérti a forgalom biztonságát, annak tehát a 
csődön kívül oly széles terjedelmet adni, mint a csődben, nem 
szabad.

Nézetem szerint a forgalom biztonságának követelményei 
ugyanazok, akár jut a megtámadható cselekvény után az adós 
csődbe, akár pedig csődnyitás nélkül fizetésképtelenné válik. 
Ha a forgalom biztonsága érdekében meg kell szorítani a meg
támadási jogot itt, akkor meg kell szorítani amott is.

Ugyan ily, sőt talán még több joggal lehetne a megkülön
böztető momentumot más körülményre alapítani,pl. azt lehetne 
mondani, hogy 500 írton felüli elidegenítéseknél jobban kell 
megszorítani a megtámadási jogot, mint 500 írton aluliaknál, 
vagy hogy ingatlanok tekintetében a megtámadási jog határai 
szükebbre szabandók, mint ingóknál.

Mind e megkülönböztetések ép oly önkényesek volnának, 
mint a minő a fent említett és senkinek sem jutott még eszébe, 
hogy azokat ajánlja.

A megtámadási jog alapja az adós fizetésképtelensége és a 
jogcselekvénye által megsértett kielégítési igény; mindkettő 
teljesen fenforoghat, akár megnyittatott a C 3 0 d ,  akár a nélkül 
beállott a fizetésképtelenség állapota. A hitelező egyik esetben 
ép úgy igényelhet védelmet, mint a másikban.

Nézetem szerint tehát a csődön kívüli megtámadási jog 
szabályozásánál nem az actio paulianából, hanem a csődeljárás 
megtámadási jogából kell kiindulni és azt csak annyiban módo
sítani, a mennyiben a végrehajtási és csődeljárás közti különb
ség szükségessé teszi.

így járt el a német és az osztrák törvényhozás. És ez ala
pon igyekeztem én is a csődön kívüli megtámadási jognak sza-
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bályait összeállítani azon tervezetben, melyet tanulmányom 
végén bemutatni lesz szerencsém (1. a füzet végén a tervezetet).

Ezen tervezet azonban lényegesen különbözik a nemet és 
osztrák törvénytől is.

így a tényalapok tekintetében szükségesnek találtam tú l
menni ama törvényeken és közelebb jönni a csődjog szabá
lyaihoz.

Ennek folytán azután a megtámadott igényeinek szabá
lyozását az általa tett viszontteljesítés tekintetében sem talál
hatom egészen megfelelőknek e törvényekben. A tényalapnak 
a megtámadott dolusára való korlátozásánál érthető és helyes, 
hogy a megtámadott jogszerzőt egészen az adóshoz utasítjuk; 
ily esetben a rosszhiszemű jogszerző kíméletet nem érdemel. 
A midőn azonban egyes esetekben a megtámadásnak helyet 
adunk akkor is, midőn a megtámadott részéről csak a culpának 
nagyon enyhe neme előfordul, akkor e szigor nem jogosult. Ily 
esetben elegendő, ha megakadályozzuk, hogy a jogszerző a hi
telező rovására gazdagodjék.

De a joghatály szabályozásában sem tartom a német és 
osztrák törvényeket kifogástalanoknak. Szabályaik e tekintetben 
nagyon tágan vannak szövegezve, kifejezéseik nem határozot
tak. A felekre és a bíróra bízzák, hogy mi legyen az egyes kü
lönös esetekben a megtámadás hatálya. Ezzel szemben én a 
joghatály szabatosabb kifejtését, a részletek szabályozását is 
szükségesnek tartom magában a törvényben, hogy a felek és a 
biró abban támpontot találhassanak.

Egyes kisebb kérdésekben is változtattam e tervezetben a 
német és osztrák törvény intézkedésein. így pl. a határidők 
megállapításánál nem a litispendentia vitás és nem a felek aka
ratától függő időpontját vettem irányadóul, de jobbnak láttam 
helyébe a kereset beadásának határnapját tenni stb. sib.

Lesznek talán, a kik ez eltéréseket az osztrák és a n émet 
törvénytől nem fogják helyeselni. Megengedem, hogy e kérdés 
megvitatásra és érett megfontolásra szorul. — Szerencsésnek 
érezném magamat, ha e szerény tanulmánynak nem is volna 
egyéb eredménye, mint hogy a kérdés iránt érdeklődést keltsen 
és annak megvitatását megindítsa.
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III. Л m egtám adási jog a m agyar csődtörvényben és a 
kötelm i jog tervezetében.

A fentebbiekben igyekeztem kimutatni, hogy a mai még
is ámadási kereset úgy a tényalapok, mint a joghatály tekinteté
ben eltér az actio paulianától, miután pedig e kettő adja meg 
a megtámadási jognak jellegét, azt az actio paulianával azonos
nak nem lehet tekinteni.

A megtámadási jog alapelveinek kifejtésében elegendő lett 
volna tehát és nagyon megkönnyítette volna feladatomat, ha az 
actio paulianától teljesen eltekintek és a megtámadási kereset 
czéljából és az újabb törvényhozási alkotásokból indulok ki.

Kénytelen voltam azonban belevonni vizsgálódásaim kö
rébe az actio paulianát és megvonni közötte és a mai megtáma
dási kereset között a párhuzamot: meri ez adja meg nyitját a 
magyar kötelmi jogi tervezet azon tévedéseinek, melyek annak 
«a hitelezők megrövidítésé»-röl szóló kilenczedik fejezetében 
foglaltatnak.

A kötelmi jog tervezetének alkotója ugyanis a megtámadási 
jogot csak az actio pauliana alakjában ismeri.

Ezen felfogás már csődtörvényünkben is érezhetővé válik. 
Pandekta helyek képezik ott is a jogcselekvények megtámadá
sáról szóló fejezet indokolását és magyarázatot. Csak azon cso
dálkozhatni, hogy maga a csődtörvény e fejezete nincs ellátva 
a római kereset feliratával; e hiány pótolva van a törvény al
kotójának tankönyvében. A «Magyar csödjog rendszeré»-ben az 
egész rész a megtámadási jogról «az actio pauliana» czímfel- 
irattal van ellátva (Apátby, Csődjog I. Kész, III. fejezet 113— 
143. 1.).

E felfogás azután befolyásolja a csődtörvény intézkedéseit 
is. Miután a német csődtörvény intézkedései szolgálnak alapul, 
a melyek az actio pauliana álláspontját elhagyták, ezeket telje
sen kiforgatni és teljes következetességgel átvenni az actio pau
lianát nem lehetett ugyan, a hol azonban erre alkalom nyílt, 
ott mindjárt az actio pauliana szabályai bele nyomúlnak a résbe.

A jogügyi bizottságban ugyan sok helyen ezen változtatá
sokat mellőzték és ismét felvették a német csődtörvény intéz-
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kedéseit, némely változtatások azonban mégis átmentek a tör
vénybe.

És mit látunk ma a csődtörvény 8 évi fennállása után ? 
Azt, hogy a hol a mi csődtörvényünk ily módon eltért a német 
csődtörvénytől és visszament az actio paulianára, ott annak 
intézkedései rosszaknak bizonyultak, és a Curia joggyakorlata 
kénytelen volt magát azokkal ellentétbe helyezni.

A Curia ugyan itt is mindenütt hivatkozik a törvényre, de 
azt olykép tágítja, abból oly következtetéseket von le, melyek 
a törvénytervezet alkotójának intentióival annyira ellenkeznek, 
hogy ez maga is kényszerítve érezte magát tiltakozni ezen ér
telmezés ellen.

Nézetem szerint a Curia cserbe hagyva a törvényhozó által, 
jogirodalmunk segélye nélkül mintaszerűen fogta fel a meg
támadási jog elveit és czéljait.

A megtámadási kereset joghatálya tekintetében a csődtör
vényjavaslata a teljes restitutiót tartotta szem előtt és mellőzni 
kívánta a német csődtörvény ama kifejezését, hogy a jogcselek- 
vények mint «a csödhitelezó'kkel szemben hatálytalanok» meg
támadhatók. A bizottság ezzel szemben a tervezet 25. §-át a 
fenti kifejezéssel kiegészítendőnek találta és így ment az át a 
csődtörvény 26. §-ába.

Apáthy azonban e változtatásba máig sem nyugodott belé, 
mert «Csődjogii-ának 141. lapján, egybehangzóan a csődtörvény 
tervezetével (I. Kész, 85. 1.), a megtámadási kereset joghatályát 
a következőkben ismerteti: «Az actio pauliana joghatálya abban 
állott, hogy a közadós és a harmadik közt létrejött ügylet összes 
következményeivel együtt érvénytelennek nyilváníttatott és min
den abba az állapotba helyeztetett, a melyben az az ügylet 
megkötése előtt volt. Ugyanezt czélozza a hitelezőknek enge
dett azon jog is, melynél fogva a közadós bizonyos jogcselek
ményeit megtámadhatják».

Hogy a megtámadási kereset joghatálya tekintetében leg
felsőbb bíróságunk annak korlátlan restitutiókénti minősítését 
nem fogadta el és annak tulajdon-megszüntető hatását nem 
ismeri el, azt már fentebb kimutattam. (1. 42. lap.)

De ezen eltérés a törvény alkotójának és a Curiának fel
fogása közt a megtámadás tényalapjainak kérdésében is nyil-
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vánul. A megtámadás leggyakoribb eseténél, a végrehajtási zá
logjog megtámadásánál lép az előtérbe.

A német csődtörvény 23. §-ánakl. pontja értelmében meg
támadhatók a csődnyitási kérvény beadása, illetőleg a fizetések 
megszüntetése után történt azon jogcselekvények, melyek által 
a másik fél kielégítést vagy biztosítást nyer, feltéve, hogy ennek 
a kielégítés vagy biztosítás elfogadásakor a csődnyitási kérvény 
beadásáról, illetőleg a fizetések megszüntetéséről tudomása volt.

A német csődtörvény javaslatában eredetileg a «jogcselek
vények (die erfolgten Eechtshandlungen)» helyett «a közadós 
jogcselekvényei» «die vorgenommenen Eechtshandlungen des 
Gemeinschuldners» szavak foglaltattak, — miután azonban a 
megtámadást harmadik személyek cselekvényeire is ki akarták 
terjeszteni, ezen kifejezést a fenti értelemben megváltoztatták.

Ezzel szemben a mi csődtörvényünk elfogadta a német 
tervezetnek eredeti, ott rossznak talált szövegét, és a 27. §. 
2. pontja, valamint a 3. pont is a «közadósnak jogcselekvé- 
nyeiről» szól, am i által nyilván egy harmadik személy jogcse- 
lekvénye ki van zárva a megtámadható cselekvények közül.

Dr. Gold Simon a Jogtudományi Közlönyben e tárgyról 
(1885. évi folyam 182. 1., és 1888. évi 401. 1.) írt czikkeiben 
azon nézetének ad kifejezést, hogy csődtörvényünk úgy ezen, 
mint az alább említendő ponton nem akart a német törvénytől 
eltérni és csak is rosszúl szövegezte az ott kifejezett gondolatot. 
Ugyané nézettel találkoztunk dr. Beck Hugónak a Magyar Igaz
ságügy XXII. köt. 6. számában írt érdekes tanulmányában.

Én e nézetet nem oszthatom. Miután e két kifejezés «a jog
cselekvények» és «a közadós jogcselekvényei» közti különbség 
e helyütt a német törvény alkotásánál szóba került, ily akarat
lan tévedés lehetősége ki van zárva. Azt csak nem szabad a 
törvénytervezet alkotójától feltételezni, hogy a mintául szolgáló 
német törvény anyaggyűjteményét nem ismerte.

Az eltérés a német törvénytől itt tudatos és czélzatos. Er
ről meggyőződhetünk, ha a csődtörvény indokolásának (76. 1.) 
és Apáthy tankönyvének erre vonatkozó részét elolvassuk. «Ha 
a német birodalmi csődrendtartás» — így szól — «a hitelezők 
megtámadási jogát azokra a jogcselek vényekre is kiterjeszti, 
melyek egy harmadik által történnek, nyilván túl megy a kellő
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határokon. . . . Nincs elfogadható ok a csődhitelezőknek jogot 
adni arra, hogy a harmadiktól eredő jogcselekvényeket meg
támadhassák. Ez annyit tenne, mint a harmadikat méltatlanul 
sújtani; mert ez ellenében azon körülmény, hogy a fizetések 
megszüntetéséről vagy a csődnyitási kérvény beadásáról tudo
mással hírt, még magában véve a mala fides megállapítására 
nem elegendő.» (Csődjog 120. lap 1. jegyzet. A magyar csőd
törvény tervezete 76. 1.) Ennélfogva tehát «a hitelezők kielégí
tési jogát az egyes hitelező is megsértheti; . . .  de az ilyen eljá
rás megtámadható csak akkor lesz, ha azt a közadós cselekvénye 
teszi lehetővé». (Csődjog 120. 1.)

Ezen gondolatmenet világossá teszi, hogy itt nem szöve
gezési hibával állunk szemben, hanem a tévedés az alapgondo
latban van, hogy t. i. a mai megtámadási kereset azonos az 
actio paulianával. Ez utóbbinál igen is szükséges volt, hogy az 
adós in fraudem creditorum járjon el, az adós cselekvénye nél
kül tehát ez actiónak nem volt meg a tényalapja; csak az adós 
csalhatta meg a hitelezőt, de nem a vele semmiféle jogviszony
ban nem álló harmadik személy. A mint azonban kimutattam, 
a mai megtámadási jog az adós dolusától egészen eltekint, ez a 
megtámadás ezen általánosabb eseténél szóba sem kerülhet. 
Nem szükséges tehát, hogy az adós cselekvénye tegye előbb 
lehetségessé a megtámadást.

Hogy Apáthy felfogása a mai csődeljárásnál kivihetetlen, 
az kitűnik abból, hogy ő is a német törvény mintájára a csőd
törvény 39. §-ában kizárja egyes esetekben a beszámítási jog 
gyakorlását a csődtömeggel szemben, a mi egyértelmű a beszá
mítás megtámadásával, holott itt is nem a közadós, hanem 
csak is a harmadik személy cselekvényéről van szó.

A csődtörvény 27. §-ának második pontja értelmében már 
most Apáthy felfogása szerint az adós elleni végrehajtás utján 
szerzett zálogjog egyáltalában nem volna megtámadható, mert 
a végrehajtás tagadhatatlanul nem az azt tűrni kényszerűit 
adósnak cselekvénye.

Ebben azonban nem lehetett megnyugodni. A Curia belátta, 
hogy ha itt a törvény szavaihoz ragaszkodik, az egész megtáma
dási jog értéktelenné, a csődhitelezők védelme illusoriussá lesz.

A Curia tehát egy merész okoskodással segített magán.
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Miután a törvényből a következtetést levonni nem lehet, vissza
megy a törvényhozó állítólagos intentióira, és szemet huny az 
előtt, hogy a 27. §. 2. pontja világosan a közadós jogcselekvé- 
nyeiről szól. «Az iránt» — így szól a Curia — «hogy ez intéz
kedés alatt egyrészről a zálog minden neme és másrészről a 
fizetés minden módja értendő, a kérdéses pont (t. i. a 27. §• 
2. pontjának) általános tartalma mellett kétség nem lehet. Az 
igazságügyi bizottság jelentésének következő tétele szerint: 
«a javaslat gondoskodik arról is, hogy lehetetlenné tétessenek 
következményei mindazon intézkedéseknek, melyek a csődnyi
tás előtt a hitelezők megkárosítására irányzó szándékkal tör
téntek», alig szenvedhet kétséget, hogy a törvényhozás nem 
csak a közadós cselekvényét, hanem a végrehajtásilag kieszkö
zölt kielégítést vagy biztosítást is értette; s így habár a csőd
törvény 27. §-ának 2. pontja a közadósnak jogcselekvényéről 
szól, a törvénynek helyesen az az értelem tulajdonítandó, hogy 
annak alapján a végrehajtási kényszer útján kieszközölt kielé
gítés, illetőleg biztosítás is megtámadható.» (Curia 1884. évi 
543. szám).

A Curia itt tagadhatatlanul túlmegy a törvényen. Ez két
ségtelenül üdvös, mert javítja a törvényt, pótolja annak hiá
nyát, — de mégis csak túlmegy rajta. Hogy mi volt a sokfejü 
törvényhozó intentiója, melyre a Curia hivatkozik, azt bajos 
volna megállapítani. Hogy azonban a törvénytervezet alkotó
jának nem ez volt az intentiója, az a fentiekből kétségtelen és 
Apáthy csődjogi munkájának legújabb kiadásában csakugyan 
megragadja az alkalmat, hogy intentióinak ily magyarázata 
ellen tiltakozzék.

Az idézett curiai határozathoz ugyan is a következő bírá
latot fűzi:

«Érdemileg a Curiának kétségtelenül igaza van; de nincs 
formailag. A végrehajtás mint ilyen nem támadható meg, de 
megtámadása nem is szükséges; mert ha a végrehajtásnak 
alapul szolgált ügylet hatálytalannak nyilváníttatik, ezzel együtt 
a végrehajtás is megdül. A mi törvényünk ellentétben a német 
birodalmi csődrendtartással, csak is a közadós cselekvényeit 
engedi megtámadtatni; de nem a harmadik factumát. A Curia 
felfogása nyilván túlmegy a törvény intentióján, mely a támadó
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keresetet megszorítani akarta; minden magyarázat tehát, mely 
a támadó keresetet a törvény betűjén till kiterjeszti, annak szel
lemével ellenkezik.» (Csődjog 126. 1. 1. jegyzet.)

E bírálatban ismét ama tévedés ötlik szembe, hogy az ala
pul fekvő jogügylet megtámadása által szükségtelenné válik a 
biztosítási vagy kielégítési végrehajtás által szerzett zálogjog 
megtámadása. Ez nem áll, mert az alapul fekvő jogügylet kifogás
talan és megtámadhatlan lehet, de az ennek alapján szerzett 
zálogjog vagy kielégítés sérti a hitelezők egyenlő kielégítési 
jogát. Itt tehát nem használ a hitelezőknek semmit, ha az ala
pul fekvő jogügylet megtámadására utasítjuk őket.

Legérdekesebb azonban e bírálat ama kijelentése, hogy a 
Curiának érdemileg igaza van, de nincs formailag. Ha ez igaz, 
akkor kétségtelenül rossz a törvény, mely nem találta meg a 
formát, melyben a bíróság érdemileg helyesen Ítéljen.

Hasonlókép elrontotta csődtörvényünk 27. §-ának 3. pontja 
a német csődtörvény 23. §-ának 2. pontját is.

A német csődtörvény 23. §-ának 2. pontja értelmében ugyan 
is megtámadhatók a fizetések megszüntetése vagy a csődnyitási 
kérvény beadása után vagy az ezeket megelőző tíz nap alatt 
létrejött jogcselekvények, melyek valamely csődhitelezőknek oly 
biztosítást vagy kielégítést adnak, melyet az vagy egyáltalában 
nem, vagy nem ezen módon, vagy nem ezen időben igényelhe
tett (die in den letzten 10 Tagen vor der Zahlungseinstellung 
oder dem Eröffnungsantrage erfolgten Bechtshandlungen, die 
er nicht, oder nicht in der Art, oder nicht in der Zeit zu bean- 
sprüchen hatte). Ez esetekben a német törvény a megtámadott 
hitelezőre rója annak bizonyítását, hogy a fizetések megszün
tetéséről tudomással nem bírt.

Mit csinált e pontból a magyar törvény?
A csődtörvény tervezetének 26. §-a a mellett, hogy e pont

ban is a «jogcselekvények» helyett a közadós jogcselekvényeiről 
szól, egyszerűen kihagyja ezen szavakat «nem ezen módon és 
nem ezen időben».

A tervezetben ezen kihagyás egészen czélzatos; ép úgy 
mint az előbbi esetben, úgy itt is a megtámadási jog korlátozása 
czéloztatott.

Az igazságügyi bizottságban bevették e §-ba a német csőd-
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törvény 23. §-ának ezen elhagyott kivételét «ezen időben», de 
egy szerencsétlen félreértés folytán kimaradt még e kitétel 
«ezen módon».

És most előáll az élet a maga gyakorlati követelményeivel. 
A hitelezőnek lejárt követelése van, joga van a kielégítéshez, 
annál inkább tehát a biztosításhoz. Az adós, a ki neki talán job
ban kedvezni akar mint egyéb hitelezőinek, vagy néha a nélkül 
is, bizonyos körülmények nyomása alatt kielégítésül, fizetésként 
átadja vagy biztosítékul, zálogként leköti neki áruraktárát, in
góit, egész vagyonát, néha tízszeres értékben. — A csődtörvény 
27. §-ának 3. pontja értelmében e jogcselekvény megtámadása 
ki van zárva.

És a törvény ez álláspontját követte eddig a Curia i s ; oly 
esetben, midőn az adós tartozását nem úgy, mint kötelezve volt, 
készpénzben, hanem áruk átadásával törlesztette, a megtáma
dási keresetnek helyt nem adott, azon indokolással, hogy a csőd
törvény 27. §-ának 3. pontja szerint a közadósnak csak azon jog- 
cselekvénye támadható meg, melylyel valamely hitelezőjének 
olyan biztosítást vagy kielégítést ad, melyhez annak egyáltalá
ban, vagy akkor még joga nem volt.

Ezzel azonban a megtámadási jog ismét zátonyra akadt. 
Ismét beállott azon veszély, hogy a hitelezőnek ekép nyújtott 
védelem illusoriussá válik, mert az adósnak ezzel szabad kezet 
adunk, hogy vagyonáról hitelezői megkárosításával intézked- 
hessék.

Ez tehát nem maradhatott így. A Curia belátta, hogy itt is 
a törvényhozó hibáját helyre kell hozni. A múlt évi 567. sz. 
ítéletében ily esetben a megtámadásnak helyt adott.

Hogy azonban azt megtehesse, kénytelen volt vélelemhez 
fordulni. Miután a 27. §. 3. pontját, melynek ez esetről intézked
nie kellett volna, egyáltalában nem alkalmazhatta, — azon, kü
lönben törvényben nem gyökerező vélelem utján, hogy a hitelező 
tudta, miszerint e jogcselekvény a hitelezők megkárosítására 
irányuló szándékkal történt, ezen tudomásnak bizonyítása nél
kül belevonta az esetet a csődtörvény 29. §-a alá.

Érdemileg a Curia feltétlenül helyesen járt el, formailag 
azonban e vélelem felállítását csak a törvény hiányossága iga
zolja.
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Mennyi vitától, mennyi kételytől lettünk volna felmentve, 
ha törvényünk híven követi a nemet csődtörvényt! A törvény 
tervezője azonban ezt nem akarta, valami eltérést minden áron 
létre kellett hozni; e változtatást legjobban vélte létesíteni, midőn 
az actio pauliana szabályaihoz közeledett, melyeket szerinte a 
német törvény elrontott. És ime most azt látjuk, hogy minden 
egyes eltérés a német törvénytől egy-egy hiba, a biró elé állított 
akadály, mely előtt annak elbuknia, vagy melyet átugornia kell. 
Az első esetben az igazságot, a második esetben a törvényt kell 
feláldoznia. Minderre nem lett volna szükségünk.

De ha már a csődjogban is igyekezett a törvény tervezője 
az actio pauliana szabályaihoz visszamenni, akkor nem csodál
kozhatunk azon, hogy a csődön kívüli megtámadási jogban 
mereven ragaszkodik e tetintetben a római jog formáihoz. Amott, 
a csődjogban, majdnem valamennyi európai újabb csődtörvény 
szólt e felfogása ellen, és tényleg sokkal kevésbbé emancipiál- 
hatta magát a német minta hatása alól, sem hogy felfogását 
következetesen keresztülvitte volna, Itt, a csődön kívüli eljárás
ban azonban az egész régibb jogtudomány és a mintául szol
gáló codexek és javaslatok, névszerint a bajor és drezdai javas
latok, a code civil és a szász polgári törvénykönyv vele egy ala
pon állanak. Csak is a német és osztrák törvények és az ezek 
körül képződött új jogirodalom képviselik az ellennézetet, ezeket 
pedig a kötelmi jog tervezője egyáltalában figyelembe nem vette.

Ezen retrograd irány indoka és magyarázata a szervezet 
készítésének módjában keresendő, a melyet az indokolás híven 
tükröz vissza. Szerzője elővette a bajor és drezdai javaslatot, 
és a szász polgári törvénykönyvet, néhol belevonta még az osz
trák polgári törvénykönyvet és a code civil-t, valamint a svájczi 
kötelmi törvényt vizsgálódása körébe, egymás mellé állította 
azok szakaszait és kiválasztotta közülök azt, a melyet legjobb
nak hitt. Egyéni ízlés, egyes jogi fogalmak iránti előítélet dön
tötték el a választást.

De ki értheti meg, ki használhatja fel a code civil-t a juris
prudence magyarázata és kiegészítése nélkül ? Micsoda ma az 
osztrák polgári törvénykönyv és a szász codex a német jogtudo
mány és felső bírósági gyakorlat nélkül? Mindezek a jogrend
szernek csak vázát képezik, az épületnek oszlopait; az építő
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anyagot magát, a mely ez oszlopokat összeköti, a köztük levő 
űrt kitölti, a tudomány és joggyakorlat képezi. Ezek pedig a 
kötelmi tervezetben egészen figyelmen kívül maradnak. Innen 
erednek az indokolás hiányai is. Minden szakasznál össze van
nak állítva a fenti törvénykönyvek arra vonatkozó szakaszai, 
néhány idézés a pandektákból, de nélkülözzük abban az egyes 
intézmények és jogszabályok okszerű és jogi megalapítását. 
Azon elem, a mely büntető törvénykönyvünk indokolását első
rangú tudományos munkává teszi, a melyhez, mint örök és ki- 
meríthetlen forráshoz mindig visszamegy a tudomány és gyakor
lat, valahányszor kételyek merülnek fel, teljesen hiányzik a 
kötelmi jog tervezetének indokolásában.

Ezen hiány még érezhetőbbé válik az által, hogy a törvény- 
könyvek, melyeket a tervezet forrásul felhasználhatott, nem 
újak. Eltekintve az osztrák polgári törvénykönyvtől és a code 
civiltől is, a bajor és drezdai javaslatok és a szász codex a hat
vanas évek termékei. Három évtized alatt a forgalom és a jog
viszonyok fejlődtek, a jogtudomány sok rekintetben előre
haladt. Ha ezen haladást alkotandó törvénykönyvünkben hasz
nosítani nem akarjuk, ha megelégszünk nehány külföldi tör
vénykönyv vegyülekével, a melynél semmi sem nyújt biztosítékot 
az iránt, hogy törvénykönyvünk jobb lesz, mint amaz alkotások, 
akkor kár volt az önálló codificatio nehéz munkájába belefogni, 
és e miatt évtizedeket bizonytalan jogállapotban eltölteni. Es e 
mellett nem indokolatlan ama félelem is, hogy, a mint például 
fent a csődjogi megtámadásnál láttuk, a külföldi törvénykönyv
nek nem csak, hogy nem fogjuk javított, hanem elrontott pél
dányát kapni. Az ily alkotásnál a receptio sokkal előnyösebb.

De ha már a tervezet azon nagy feladatot, hogy a tudomány 
fejlődését ama törvénykönyvek alkotása óta értékesítse, he nem 
tölti, annyit azonban minden esetre megtehetett volna, hogy a 
törvényhozás újabb alkotásait is figyelembe vegye, hogy ott, a 
hol egy régi törvénynyel vagy nem is törvénynyel, hanem csak 
javaslattal szemben új, érvényben levő törvény áll, ez utóbbit 
amazok kedvéért ne mellőzze. A tervezet azonban még ezt sem 
teszi. A mi a bajor és drezdai javaslatban és a szász törvénykönyv
ben nincs, az rá nézve nem is létezik. Több példát hozhatnék 
fel erre, azonban csak a megtámadási jognál akarok maradni.
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1879-ben életbe lépett Németországban az új birodalmi törvény 
a csődön kivüli megtámadásról; 1884-ben lett megalkotva Ausz
triában a megtámadási törvény. Ezen utolsó évszámot viseli 
magán a kötelmi jog tervezete is és mégis ama két törvénynek 
nyomát sem találjuk a tervezet indokolásában. Már pedig, ha a 
tervezet minden egyes törvényszakasznál hiven idézi a hatvanas 
évekből eredő bajor és drezdai javaslatokat és lehetőleg merit is 
belőlök, akkor talán még sem lett volna szabad megfeledkeznie 
az érvényben levő német birodalmi törvényről, és a ránk nézve 
már csak a szomszédság és érdekközösségnél fogva nagyobb fon
tosságú, akkor már országgyűlési tárgyalások alatt volt osztrák 
törvényről.

így történt, hogy kötelmi jogunk tervezete a hitelezők meg
támadásijoga tekintetében híven átvette a különben is nagyon 
romanisticus szász codexnek az actio paulianán alapuló intéz
kedéseit és ellentétbe helyezte magát az új törvényhozási 
iránynyal.

Talán szerénytelenség is tőlem, hogy ily éles kritikát gyako
rolok oly férfiú munkájával szemben, kinek neve annyira össze 
van forrva hitelügyi törvényhozásunk minden fontosabb alkotásá
val. Ha a munka, melyről szólok, tisztán magán jellegű volna, ta
lán tartózkodtam volna is ettől. A tervezet czélja azonban, hogy 
kilépve az egyéni alkotás köréből, nemzeti alkotássá váljék, nem 
az egyes, de az egész magyar jogászvilág műve lesz az. Nem egy 
író nézetét fogják képviselni a tervezet intézkedései, hanem 
kilépnek az életbe, belenyúlnak egyeseknek és osztályoknak lét
érdekeibe. Ily munkához, azt hiszem, mindegyikünknek, a leg
kisebbnek úgy mint a legnagyobbnak közöttünk szava van ; ily 
művel szemben a legszigorúbb bírálat nem csak jog, hanem kö
telesség is.

Nézzük meg ezek után közelebbről, miként szabályozza a 
tervezet a megtámadási jogot.

A vezérelv mindenütt az, hogy a megtámadási kereset tel
jesen azonos az actio paulianával; tehát csak az ezen utóbbira 
vonatkozó római jogi szabályokat §§-okba kell szedni.

Ez álláspont az indokolásnak a kilenczedik fejezethez írt 
bevezető soraiból is kitűnik :

«Az újabb csődtörvények» — így szól az indokolás —
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«majdnem kivétel nélkül átvették az actio pauliana intézmé
nyét, hogy csőd esetében a hitelezőket a közadós csalárd cse- 
lekvényeiböl eredő hátrányok ellen megvédhessék. Ezt tette a 
mi csődtörvényünk is ; miért is az a kérdés merülhet fel, 
hogy az actio pauliana olyan intézménynek tekinthető-e, melyet 
függetlenül a csődtörvény intézkedéseitől, az általános magán
jogi törvénykönyvben is szabályozni kell? Hogy az actio pau
liana a magánjogba és pedig ennek kötelmi részébe tartozik, két
séget nem szenvedhet.»

Ezek után az indokolás megemlítve azt, hogy a megtáma
dási jogra szükség van sok oly esetben, midőn csődöt kérni és 
elrendelni nem lehet, kiemeli azon különbséget, mely a csőd
nek és az azon kívüli eljárásnak megtámadási joga közt van, és 
a mely lehetetlenné teszi, hogy a csődjogi megtámadás elvei a 
csődön kívüli megtámadásra is alkalmazhatók legyenek. «Itt a 
hitelezők érdekeinél fontosabb érdek» — így folytatja— «t. i. a 
forgalom lehető biztonsága szerepel, mely a megtámadási jog ese
teinek és feltételeinek egészen más szempontok szerinti megálla
pítását követeli; azt nem is említve, hogy a megtámadás jogha
tálya a csődön kívül nem lehet az, melyet annak csőd esetében 
természetszerűen maga után vonni kell.»

A forgalomnak biztonságát pedig úgy véli a tervezet meg
óvni, hogy átülteti a tervezetbe a szász polgári törvénykönyvnek 
intézkedéseit.

így mindenek előtt a megtámadás tényalapjai tekintetében, 
melyeket a tervezet 803. és 804. §-a ir körül. Ezek szerint:

Ha az adós azon szándékkal, hogy hitelezőit megröviditse, 
vagyonát elidegenítések által akkép csökkenti, hogy hitelezőit 
kielégíteni képtelen, a megrövidített hitelezők, a kiknek a kö
vetelései az elidegenítéskor már fennállottak, a történt elidege
nítéseket megtámadhatják, a mennyiben ez kielégítésünk végett 
szükséges (803. §.).

A viszteher mellett történt elidegenítéseket a hitelezők csak 
akkor támadhatják meg, ha a szerző az adós csalárd szándéká
ról a szerzés idejekor tudomással bírt. A viszteher nélküli elide
genítések, a szokásos ajándékozások kivételével, akkor is meg
támadhatók, ha a szerző az adós csalárd szándékáról tudomás
sal nem bírt (804. §.)
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A megtámadási igény tartalma tekintetében a tervezet, mely 
a megtámadásnak czélját abban látja, hogy «a megtámadható 
cselekvény előtti állapot helyreállíttassék» (Indokolás 213.1.), és 
mely azt in integrum restitutionak mondja (Indokolás 214. 1.), 
szintén az actio paulianának korlátlan visszatérítési kötelmét álla
pítja meg. A tervezet 808. §-a szerint a szerző a kapott pénzt az 
átvételtől számítandó kamatokkal visszafizetni, más helyettesít
hető dolgokat ugjanazon nemben, mennyiségben és minőség
ben, a nem helyettesíthető dolgokat pedig a növedékkel, a tarto
zékokkal és az általa beszedett, nem különben azon gyümöl
csökkel együtt, melyeket az adós szedhetett volna, visszaadni 
tartozik. De ezzel a tervezet szerint a megtámadási igény tar
talma nincs még kimerítve, az előbbi állapot nincs helyreállítva. 
Hogy tehát a restitutio teljesen keresztül legyen víve, a tervezet 
810. §. szerint, ha az elengedés dologi jogok engedésében, átru
házásában, vagy elengedésében, vagy kötelezettségek el- vagy 
átvállalásában vagy elengedésében állott, a szerző a szerzett do
logi jogokról lemondani, a nyilvánkönyvileg bejegyzett jogokat 
töröltetni, a reá ruházott jogokat visszaruházni, az elengedett 
dologi jogokat és az elengedett kötelezettségeket helyreállítani 
és az adóst az elvállalt kötelezettségek alól feloldani tartozik.

A legfontosabb kérdésekben tehát, a mint látjuk, kötelmi 
jogunk tervezete ellentétben van a német és osztrák törvény
nyel.

A megtámadási joggal a tervezet szerint fcsak azon hite
lező élhet, kinek követelése az elidegenítéskor már fennállott. 
Megtaláljuk itt a római jogszabályt: creditores praeteriti habent 
revocatoriam, non post secuti.

Nem köti azonban a tervezet a megtámadási jogot a köve
telés végrehajthatóságához. Legalább erről nincs szó és a 
803. §. szerint minden megrövidített hitelező élhet e joggal. 
Azon kitétel «a mennyiben ez kielégítésük végett szükséges», 
nem jelenti még azt, hogy ezen kielégítési jog már végrehaj- 
tásilag is érvényesíthető legyen.

A megtámadás tényalapjai tekintetében a tervezet válto
zatlanig elfogadja az actio pauliana szabályait. A megtámadás 
feltétele mindig az adós ama beigazolt szándéka, hogy hitele
zőit megrövidítse. A jogszerző harmadik személynél pedig
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viszteher melletti ügylet esetében szintén mindig megkívánja 
a conscientia fraudist és csak a viszteher nélküli ügyleteknél 
tekint el attól.

Ha tehát valamely adós fizetésképtelensége esetében a 
nélkül, hogy a hitelezők megrövidítésére irányzott szándékot 
rá lehetne bizonyítani, egész vagyonát is elharácsolja, ha egy 
harmadik személy ez állapotát ismerve azt felhasználja, hogy 
potom áron magához váltsa üzletét, áruraktárát, ingatlanait, — 
mindez elidegenítések megtámadhatlanok lesznek, ha nem nyit- 
tatik meg a csőd. Az pedig nem lesz megnyitható, ha az adós 
oly óvatos volt, hogy csak egy hitelezőt keresett ki magának, 
ha mint kiskereskedő csak egy nagykereskedőnél vásáról hi
telbe, ha csak egy pénzintézetnél vesz kölcsönöket. Ép úgy az 
eddigi tapasztalatok szerint nem fognak ez elidegenítések meg- 
támadtatni, ha az adósnak sok hitelezője van ugyan, de mind
egyik csak kis összeg erejéig van érdekelve, mert egyik hitelező
nek sem lesz kedve csekély követelés miatt a csődeljárás nagy 
költségeit megkoczkáztatni, — a hitelezők cooperatiója pedig 
ily esetekben ritkán létesülhet. Hiszen ma is látjuk, hogy oly 
kiskereskedőknél, kik sok helyütt kis összegek erejéig veszik 
igénybe a hitelt, ritkán kerül csődhöz a dolog; — az üzlet vég
rehajtási árverésen adatik el és a legelső foglaltató ily esetben 
rendesen valamely közeli rokon.

Különösen pedig nem részesíti a tervezet a hitelezőt a 
házastárs és közeli rokonok javára történt elidegenítések ellen 
védelemben. Pedig ha valahol, úgy itt szükséges a legnagyobb 
szigor a harmadik jogszerző ellen, itt a megtámadás tényalap
jait legszelesebb terjedelemben kell szabályozni. Igaz, hogy a 
bíróság így is felállíthatja ama vélelmet, hogy az ily elidegení
tések csalárdak; — de a vélelmek mindig veszélyesek. Láttuk, 
hogy midőn a Curia az igényperekben e vélelmet felállította, 
még magasabb birói körökben is heves ellenzést talált e fel
fogás. A rokonok egymásiránti jogainak confiskálása ez, — 
kiáltanak fel sokan. Hogy ez ügyletek elbírálását csak is a biró 
belátására bízni nem lehet, azt igazolja ép azon körülmény, 
hogy a csődtörvény szükségesnek látta a 28. §. 2. és 3. pont
jában azokról külön intézkedni. Ha ez szükséges volt a csődben, 
úgy szükséges a csődön kívül is.

171 5



6,6

A megtámadási jog korlátozását a csődön kívül itt a ter
vezet a forgalom biztonságának követelményeivel indokolja. 
Hogy mennyire nem ez indok vezérli, hanem csak az elavult 
jogszabályokhoz vaj ó tapadás,— az kitűnik abból, hogy épen 
ott, a hol az új irány a megtámadási jogot az actio paulianával 
szemben korlátozta, a tervezet mégis csak az actio pauliana 
szélesebb alapját fogadta el. Ezt láttuk már akkor, midőn a 
tervezet nem teszi a megtámadási jog feltételévé a támadó hite
lező követelésének végrehajthatóságát. De különösen feltűnik 
az a megtámadás joghatályának szabályozásában.

A tervezet szerint ezen joghatály a korlátlan visszatérítés 
az adós kezeihez.

Hogy e felfogás a csődjogban is viszás eredményekre ve
zet, azt kimutattam. De még sokkal czélszerütlenebb és veszé
lyesebb a csődön kívül.

Először is módot nyújt az adósnak, hogy ő maga össze
játszva valamelyik hitelezőjével megtámadhassa saját cselek- 
vényét. Hiába akarna a jogszerző harmadik személy az elidege
nített dologra zálogjogot engedni a megtámadónak, hiába 
akarná a megtámadási per keresztülvitele után a támadó hite
lező egész követelését minden járulékaival együtt kifizetni, — 
mindez nem használ, a hitelező nem tartozik ezzel megelé
gedni, de az ítélet alapján az elidegenített dolog feltétlen és 
korlátlan visszaadását, az ingatlanokra vonatkozó dologi jogok 
bejegyzésénél azok törlését fogja követelhetni.

Már pedig, ha azon tervezet, mely minden áron a forga
lom biztonsága kedvéért a megtámadási jogot korlátozni kí
vánja, megengedi, hogy egy 100,000 frtos ügylet egyáltalában 
és mindenkivel szemben hatályát veszítse, mert egy hitelező, 
kinek 10 frtos követelése van, azt megtámadja, — az valóban 
érthetetlen.

Míg azonban a korlátlan visszatérítési igény a rosszhiszemű 
és az adóssal összejátszó hitelezőnek veszélyes fegyvert ad ke
zébe a harmadik jogszerző ellen, — addig a megtámadási jog
gal élő jóhiszemű hitelező abban gyenge védelmet talál.

A mi ugyanis a csődeljárásban csak — akár helyes, akár 
helytelen — fictio, hogy t. i. a visszatérítés az adós vagyonába 
történik, az itt veszélyes valósággá válik. Akár a közadós vagyo
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nába történik a csődben visszatérítés, akár nem, mindenesetre 
tényleg a tömeggondnok kezeihez eszközöltetik; az adós nem 
rendelkezhetik a visszatérítés daczára sem a hitelezők hátrá
nyára, a rendelkezési jog nem reá, hanem a tömeggondnokra 
száll át, ez pedig első sorban a hitelezők érdekeit megóvja, a 
hol szükséges, az adós ellen is. Máskép van ez azonben a csődön 
kívül; ott a visszatérítés csak közvetlenül az adós kezéhez tör
ténhetik. Ezzel pedig a hitelező ismét ki van szolgáltatva az 
adós csalárdságának. Mert ki biztosítja őt az ellen, hogy a 
megtámadott és az adós ismét összejátszanak, a per folyama 
alatt tudta nélkül véghez viszik a visszatérítést és az adós ismét 
rendelkezik a vagyonába visszatérített dolog vagy jogról. Mert 
ha ez tényleg megtörténik, akkor a megtámadási kereset a jog
szerző ellen természetesen tárgyát vesztette, a visszatérítés 
megtörtént, és a hitelező most megtámadhatja a másik jogszer
zőt. Ez azután ismétlődhetik, a hányszor akarjuk, — míg csak 
a hitelező a büntetőbiró közbenjárását igénybe nem veszi. 
E czélból azonban már nincs szüksége a megtámadási jogra.

És ha valaki azt mondaná, hogy ez túlzás, a tervezet intéz
kedéseinek carricaturája, — az idézzen nekem a tervezetből egy 
szakaszt, egy mondatot, a mely a hitelezőt ilyen bohózatba 
illő kijátszás ellen biztosítja.

A megrövidített hitelezők megtámadási jogának oly szabá
lyozása tehát, a minőt kötelmi jogi tervezetünk nyújt, egyálta
lában el nem fogadható. Félre kell tennünk a régibb német 
jognak és a szász polgári törvénykönyvnek római jogi eredetű 
tételeit és azon útra lépnünk, melyet az újabb német és osztrák 
törvényhozás követett.

IV . Л m egtám adási kereset m in t a  végrehajtási eljárás
része.

Ezek után még csak azon kérdés tisztázása maradna fenn, 
hogy a kötelmi jog keretében vagy külön törvény utján szabá
lyozandó-e a esődön kívüli megtámadási jog.

Az első úton haladtak a régibb törvénykönyvek, a code 
civil, a bajor és drezdai javaslat és a szász polgári törvénykönyv, 
és ezeket követi az Apáthy-féle kötelmi jogi tervezet is.
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A második utat választotta az újabb német és osztrák tör
vényhozás.

Nézetem szerint mindkettő nem helyes, hanem, valamint 
a megtámadási jog a csődeljárásban a csődtörvény keretén be
lül talál szabályozást, ép úgy a csődön kívüli megtámadási jogot 
a végrehajtási eljárásról szóló törvényben kellene szabályozni.

Három indok szól az ellen, hogy a csődön kívüli megtáma
dási jogot a kötelmi jogban szabályozzuk.

Az első kettő általános természetű. Nézetem szerint mindig 
hibás, ha oly intézményeket, melyek a legszorosabb kapcsolat
ban vannak az eljárással, úgy hogy ettől függetlenül nem is 
tárgyalhatok, — az anyagi magánjog rendszerébe foglalunk. 
Ezen eljárásnál mindig azon veszély áll be, hogy midőn az illető 
jogintézményt kiveszszük az eljárás egységes lánczolatából, 
melynek egyik lánczszemét képezi, elveszítjük a kapcsolatot, az 
összhangot közte és az eljárás többi részei között.

Hogy a magyar kötelmi jogi tervezet a megtámadási jogot 
helytelenül szabályozza, annak egyik nagy okát ebben találom. 
A megtámadási kereset a végrehajtási eljárásnak egyik láncz- 
szeme, — czélja, hogy a hitelező, a kinek igénye végrehajtható 
határozaton alapul, kielégítést kapjon. Ha a tervezet ezt tar
totta volna szem előtt, lehetetlen, hogy a megtámadási kere
setnek joghatályát czéljával annyira ellentétes módon szabá
lyozta volna. Ez az egyik indok.

A másik indok az, hogy én a megtámadási jog szabályozá
sánál több eljárási kérdést is tisztázva látni óhajtanék.

Az első mindjárt a birói hatáskör kérdése. Szomorú tapasz
talataink vannak e tekintetben a csődjogi megtámadási kerese
teknél, melyeknél a gyakorlat még mindig nem tudott teljes 
megállapodásra jutni, vájjon mindenkor a törvényszék hatás
körébe tartoznak-e vagy egyes esetekben a járásbíróság előtt is 
megindíthatok. Ha tehát a csődön kívüli megtámadási jogot 
törvény utján szabályozzuk, nem szabad e kérdést nyitva 
hagyni.

Nézetem szerint a megtámadási kereseteknél egyáltalában 
kizárandó volna a közvetett, irásbéli eljárás; mindig a sommás 
eljárás szerint volnának azok eldöntendők. Ily értelemben intéz
kedik az 0 8 zták megtámadási törvénynek 47. §-a. A megtámadási
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per nagyobb mértékbn, mint más per, megkívánja azt, hogy 
a biró közvetlen meggyőződése alapján, a felekkel való érint
kezés után ítéljen. A tudás és nem tudás, a jóhiszeműség és 
rosszhiszeműség, melyek e pereknél a legnagyobb fontosság
gal bírnak, máskép nem deríthetők ki. 50 írton aluli ügyekben 
a kisebb polgári peres ügyek bíróságának hatásköre volna meg
állapítandó.

Nemcsak az eljárás, hanem a bizonyítás is, kell, hogy sza
badabb legyen a megtámadási perben. Miután, a mint láttuk, a 
biró itt mindig a lélektani processust, nem csak a cselekvénye- 
ket, hanem azok indító okait is tartozik figyelembe venni, — itta 
törvényes, kötött bizonyítási rendszer nem alkalmazható. Ezért 
mondta ki már csődtörvényünk 36. §-a is, hogy a megtámadási 
perben, ha valamely tény tudása, vagy nem tudása képezi a 
bizonyítás tárgyát, a biró a bizonyítékok mérlegelésénél a tör
vénynek a bizonyítékok teljességére vonatkozó intézkedéseihez 
kötve nincsen.

Mindezen eljárási szabályok nehezen illeszthetők bele egy, 
az anyagi magánjogot magában foglaló törvénykönyvbe.

De van még egy harmadik indok is, mely már különösen a 
mi viszonyainkban találja alapját.

Évtizedek óta van már nálunk a magánjogi törvénykönyv 
készülőben, és valószínűleg még évtizedek vagy legalább is évek 
el fognak múlni, míg az a maga teljességében törvényerőre fog 
emelkedni. Azon programmban, melyet igazságügyi kormányunk 
maga elé tűzött, és a melynek változtatására személyi változások 
után sincs indok, a kötelmi jog nagyon távol fekszik. Egyelőre 
a bűnvádi eljárás, a bírósági szervezet újjáalakítása és a rész
leges reform a polgári peres eljárásban vannak csak kilátásban; 
a mi azon túl fekszik, arra meg gondolni sem lehet. Különösen 
a kötelmi jogot nem tartja senki sem sürgősnek, miután a keres
kedelmi törvény épen e hiányunkra való tekintetből a kötelmi 
jognak sok kérdését megoldotta.

Es azért nem tartom én helyesnek, hogy a csődön kívüli 
megtámadási jog szabályozása, mely sürgősebb kivitelt igényel, 
ennyire a távol ködébe veszszen és csak a kötelmi joggal együtt 
találjon megvalósulást.

Ha mindezen indokok alapján a megtámadási jog szabá
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lyozását a kötelmi jogban mellőzük, akkor előttünk állana 
ama másik út, melyet a német és osztrák törvényhozás köve
tett, hogy t. i. a megtámadási jogot külön törvény utján sza
bályozzuk.

Azonban ennek is meg vannak a maga hátrányai.
A sok különös törvény mindig baj. A ezé!szerűség a mellett 

szól, hogy a bíróság eljárását lehetőleg kevés törvény szabá
lyozza, hogy a midőn egy jogszabályt keresünk, ne tíz tör
vényt legyünk kénytelenek végig kutatni. Legjobb, ha a törvény 
a bírói cselekvényeket azon egymásutánban tárgyalja, melyben 
azok tényleg következnek. Az eljárás egyes szakaszait kiszakítani 
és önálló törvényekké alakítani, nem helyes.

E szempontból kiindulva, én a megtámadási jognak külön 
törvény utján való szabályozását sem pártolom, hanem leg
helyesebbnek tartom, hogy az a végrehajtási törvényben szabá- 
lyoztassék. Ide utalja azt czélja, mely abban áll, hogy a hitelező 
az adós ellen kapott ítéletet végrehajtás utján érvényesíthesse, 
kielégíttetését kierőszakolja. Ezen beillesztés a végrehajtási el
járásba pedig úgy volna legjobban keresztül vihető, ha vagy a 
biztosítási intézkedésekről szóló IV. czím elé vagy a zárhatá
rozatok elé egy külön fejezet helyeztetnék a megtámadási 
jogról.

A végrehajtási törvény revisiója úgyis napirenden van, fel 
lehetne tehát használni az alkalmat, hogy azt egy oly intéz
ménynyel egészítsük ki, melynek a jogélet már nagyon érzi a 
szükségét.

Az egész bírói eljárás a végrehajtásban culminál; nem az 
a czélja, hogy kimondja, mi jogos, mi nem, hanem, hogy azt a 
mi jogos, kikényszeiítse. Ha az adós kötelezettségének ezen ki
kényszerítését, az ítélet végrehajtását tetszés szerint kijátszhatja, 
ha nem nyújtunk a jogosítottnak ezen kijátszás, a kielégítési jog 
megsértése ellen védelmet, akkor czéltalan az egész bírói eljá
rás. Ha ezt nem akarjuk, akkor meg kell teremtenünk a meg
támadási jogot a csődön kívül is, a mint azt megteremtette 
Európa minden culturállama.
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Törvénytervezet
a fizetésképtelen adós j ogcselekvényeinek megtámadásáról esődön kívül.

1. §•
A csődeljáráson kívül a jelen törvény intézkedései szerint 

a hitelező kielégítése czéljából akár kereset, akár kifogás alakjá
ban megtámadhatja az adós vagyonára vonatkozó jogcselekvé- 
nyeket.

2. § .

A megtámadásra jogosítva van mindegyik hitelező, — tekin
tet nélkül arra, hogy követelése a megtámadott jogcselekmény 
előtt vagy után keletkezett, — kinek lejárt és végrehajtható 
okiraton alapuló követelése van, a mennyiben kimutatja, hogy 
az adósa vagyonára vezetett végrehajtás nem eredményezte teljes 
kielégítését vagy a végrehajtási eljárás keresztülvitele nélkül is 
feltehető, hogy azt eredményezni nem fogja.

3 .  § .

A megtámadási jog kifogás alakjában érvényesíthető, még 
mielőtt a megtámadó hitelező követelése végrehajtható. Ep úgy 
nem kívántatik meg a követelés végrehajthatósága azon hitelező 
részéről, a ki a megtámadási jogot a végrehajtási árverés ut
ján befolyt vételár felosztási tárgyaláson érvényesíti.

4. §.

Megtámadhatók az adósnak a megtámadási kereset beadá
sát megelőző tíz év alatt történt azon perbeli és peren kívüli 
jogcselek vényei, melyekről a másik fél tudta, hogy azok a hite
lezők megkárosítására irányuló szándékkal történtek.

5 .  § .

A mennyiben a megtámadási kereset megindítását meg
előző egy éven belül keletkeztek, megtámadhatók :
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1. az adósnak azon jogcselekvényei, melyek által örökség
ről vagy hagyományról le mond; továbbá azon ügyletei, melye
ket viszteher nélkül vagy szinleges viszteher mellett kötött, a 
mennyiben azok tárgyát nem a szokásos ajándékok képezik;

2. azon terhes szerződések, melyeket az adós házastársával, 
saját vagy házastársánák fel- vagy lemenő ágbeli rokonaival, fél 
vagy egész testvéreivel vagy végre e személyek valamelyikének 
házastársaival kötött, a mennyiben azoknak megkötése által a 
hitelezők megkárosíttattak, s az érintett személyek igazolni nem 
képesek, hogy az adósnak a hitelezők megkárosítására irány
zott szándékáról tudomással nem bírtak ;

3. a hozománynak s a férj kezelése alatt levő egyéb női ja 
vaknak biztosítása vagy kiadása, a mennyiben ez nem a törvény 
vagy a fentebbi hatridő előtt keletkezett szerződési kötelezett
ség alapján történt.

6. §.

A mennyiben a megtámadási kereset megindítását meg
előző 6 hónapon belül keletkeztek, megtámadhatók:

1. az adósnak a fizetések megszüntetése után kötött azon 
ügyletei, melyek által a hitelezők megkárosíttattak, feltéve, hogy 
a másik félnek az ügylet megkötésekor a fizetések megszünteté
séről tudomása volt;

2. az adósnak mindazon vétel, csere vagy szállítási ügy
letei, a melyekben a másik fél a hitelezők megkárosítására ve
zető vagyontékozlást felismerhetett; kivétetnek azonban ez alól 
azon vételügyletek, melyekkel az adós nyitott üzletben egyes 
áruczikkeket készpénzfizetés mellett elad.

A fizetések megszüntetése beáll, ha az adós ellen végrehajt
ható határozat létezik vagy pedig az adós valamely hitelezője 
előtt kijelenti, hogy kötelezettségeinek vagyona elégtelensége 
miatt eleget tenni nem képes.

7- §•
Ha a hitelező azt, a ki ellen a megtámadási keresetet 

megakarja indítani, a bíróság vagy közjegyző utján erről, még 
mielőtt követelése végrehajthatóvá vált, vagy mielőtt kitűnnék,
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hogy a végrehajtás az adós vagyonára teljes kielégítésére nem 
vezetett vagy nem vezethet, értesíti, — a 4. es 5. §-okban előírt 
egy évi illetve hat havi határidő ezen értesítésnek kézbesítésétől 
számíttatik visszafelé, a mennyiben a hitelező a megtámadási 
keresetet a kézbesítéstől számított egy év alatt megindítja.

Ezen egy évi határidőt a bíróság, a hitelező indokolt kérel
mére meghosszabbíthatja. Az ez iránti kérvény azon bírósághoz 
adandó be, a mely előtt a megtámadási kereset megindítandó 
lesz; a bíróság végzésében pontosan megjelölni tartozik azon 
határidőt, melyen belül a megtámadási kereset megindítandó.

8.§.
Azon körülmény, hogy az adós ellen végrehajtható hatá

rozat vagy egyesség keletkezett, vagy hogy akár kielégítési, akár 
biztosítási végrehajtás elrendeltetett vagy foganatosíttatott, a 
jogcselekvény megtámadhatását ki nem zárja. A jogcselekvény 
hatályon kívül helyezésével a határozat vagy egyezség is hatá
lyát veszti.

9. §.
A lejárt tartozás kifizetése meg nem támadható. A le nem 

járt tartozás kifizetése csak a fizetés és a lejárat közti időre eső 
kamatok tekintetében támadható meg.

10. §.

A megtámadható módon történt jogcselekvény a hitelező
vel szemben hatélytalan és ez azon dologra, követelésre vagy 
jogra, mely a megtámadható jogcselekvény által az adós vagyo
nából kikerült, ép úgy vezethet végrehajtást, mintha az még az 
adós vagyonához tartoznék. Ha pedig a megtámadható jogcselek
vény zálogjog szolgalmi jog, bérleti vagy haszonbérleti jog en
gedélyezésében állott, a megtámadó hitelező e jogokkal szem
ben követelése erejéig zálogjogi elsőbbséget szerez.

1 1 . §•
Ha a megtámadott az adós vagyonából az övébe megtá- 

támadható módon jutott dolgot értékében csökkenti, vagy az
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ily módon vagyonába jutott dolgot vagy jogot tovább adja, a 
megtámadó hitelezőnek kártérítéssel tartozik.

12. §.

A kárösszeg megállapításánál, annak elbírálásánál, hogy a 
hitelező által a megtámadás tárgyát képező dologra vezetett 
végrehajtásnál mennyiben térítendők meg abból első sorban 
a megtámadott által arra tett költekezések, és a megtámadott
nak egyéb jogai és kötelezettségei tekintetében a magánjognak 
a jó és rosszhiszemű birtokra vonatkozó határozatai irány
adók.

A jelen törvény 4. §-ának esetében a megtámadott jogszerző 
mindig rosszhiszemű birtokosnak tekintendő, az 5. és 6. §-ok 
esetében a biró a per körülményeiből tartozik megítélni, hogy 
a megtámadott jogszerző jó vagy rossz hiszemű birtokosnak 
tekintessék-e.

13. §.

A jóhiszemű szerző azt, a mit az adósnak viszteher nélküli 
ügylete folytán kapott, csak annyiban köteles a hitelezőknek ki
elégítésük eszközlése végett rendelkezésére bocsátani, a mennyi
ben a kapott tárgynak vagy értékének még birtokában van.

Kártérítéssel a jóhiszemű szerző viszteher nélküli ügyle
teknél csak akkor tartozik, ha a megtámadott jogcselekmény 
folytán a megtámadási kereset megindítása idejében gazdagabb.

14. §.

Mindenesetben rosszhiszeműnek tekintendő viszteher nél
küli ügyleteknél a szerző akkor, ha

1. jogszerzése az esetben is megtámadható volna, ha az 
nem volna viszteher nélküli;

2. ha a megszerzés idejében ugyan jóhiszemben volt, ké
sőbb azonban a kapott dolgot vagy annak értékét rosszhiszemü- 
leg, a megtámadás kikerülése végett tovább adta.
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15. §.

A megtámadott jogszerző az általa az adósnak vagy harma
dik személynek adott viszont-szolgáltatásnak vagy a megtáma
dott jogcselekvény által szenvedett kárnak megtérítése miatt 
csak az adós ellen fordulhat igényeivel.

A jelen törvény 5. §-a esetében azonban a megtámadott 
azon érték tekintetében, melyet viszonszolgáltatás fejében az 
adósnak adott, a kielégítés czéljából visszatérítendő dologból, 
követelésből vagy azok értékéből a hitelezőket megelőző kielé
gítésre tarthat igényt.

Minden más esetben a dolognak, követelésnek vagy azok 
értékének azon része, mely a hitelezők kielégítése után fenn
marad, harmadik személyek jogainak épségben tartás mellett a 
megtámadottnak tulajdonát képezi.

16. §.

A megtámadottnak joga van bármely időben a megtáma
dási igénynek jogerős ítélettel való megállapítása után is a 
megtámadó hitelezőnek az adós elleni követelését járulékaival 
együtt kifizetni. A hitelező e fizetést ép úgy köteles elfogadni, 
mint ha azt az adós teljesítené, a megtámadott pedig e fizetés 
által külön engedmény nélkül is azon hitelezőnek az adós elleni 
jogaiba lép, a kinek követelését kifizette.

Az ilykép teljesített fizetés által a megtámadott jogszerző 
azon hitelezővel semben, kinek követelését kifizette, megszaba- 
dúl a megtámadás valamennyi következményei alól.

17. §.

A megtámadásnak helye van:
1. azon jogszerző ellen, a ki a megtámadható jogcselek

vény tekintetében az adóssal szerződött, vagy ezen jogcselekvény 
által biztosítást, kielégítést vagy valami kedvezményt nyert ;

2. ezen jogszerzőnek örökösei ellen ;
3. ezen jogszerző más közvetlen jogutóda ellen, de csak 

akkor,
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a) ha a jogutód a szerzés idejekor tudta, hogy a jogcselek- 
vény az adós részéről a hitelezők kijátszása végett törtéut;

b) ha a jogutód oly jogcselekvény által szerzett jogot, a 
mely jogcselekmény jelen törvény 5. §-ának 1. pontja alapján 
megtámadható lett volna, ha azt az adós követte volna el;

c) ha a jogutód a jelen törvény 5. §-ának 2. pontjában 
említett személyek közé tartozik és nem képes igazolni, hogy 
a szerzés idejekor nem bírt tudomással azon ténykörülmények
ről, melyek miatt a jogcselekvény az ő jogelőde ellen meg
támadható lett volna;

4. az 1. pontban említett jogszerző közvetett, további jog
utódai ellen, de csak akkor, ha a megtámadás valamennyi 
előzőjével szemben a 3. pont a), b), c) alatti intézkedéseinek 
bármelyike alapján gyakorolható lett volna;

5. a 3. és 4. pont alatt említett jogszerző örökösei ellen.

18. §.
Ha a megtámadási jogkereset alakjában gyakoroltatik, az 

tekintet nélkül a megtámadás alapjául szolgáló követelésre és 
a megtámadott jogcselekvényre az ingókra vonatkozó cselek- 
vény megtámadásánál azon járásbíróság előtt, mely a végrehaj
tás foganatosítására illetékes, ingatlanokra vonatkozó jogcse
lekvény megtámadásánál pedig azon járásbíróság előtt, melynek 
területén az ingatlan fekszik, indítandó meg, és mindig a som
más eljárás szabályai szerint tárgyalandó.

Ha a követelés, melynek kielégítése végett a megtámadási 
kereset megindíttatik, az 1877. évi XXII. törvényczikk alap
ján kisebb polgári peres bíróság által hozott határozaton alap
szik, akkor az 1887. évi XXII. törvényczikkben körülírt bíró
ságok az ott megállapított eljárás szerint járnak el; még pedig 
ingókra vonatkozó jogcselekvények megtámadásánál a végre
hajtás foganatosítására illetékes bíróság, ingatlanokra vonat
kozónál pedig azon bíróság, melynek területén az ingatlan 
fekszik.

19. §.
A megtámadási perben a biró a felhozott közvetlen vagy 

közvetett bizonyítékok mérlegelésénél a törvénynek a bizonyí
tsa
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tékok teljességére vonatkozó intézkedéseihez kötve nincs. — 
A mennyiben valamely jogcselekvény megtámadhatósága vala
mely körülmény tudásának vagy nem tudásának bebizonyításá
tól függ, a főeskü általi bizonyítás sohasem magára a tudás 
vagy nem tudás tényére, hanem csak oly ténybeli körülmé
nyekre ítélhető meg, a melyekből a tudás vagy nemtudás 
következtethető.

20. §.'

A megtámadási kereset beadásával egyidejűleg, vagy a kere
set beadása után a megtámadó hitelező kérelmére követelése és 
járulékai erejéig a megtámadott jogszerző ellen a megtámadás 
tárgyát képező dologra vagy jogra biztosítási végrehajtás ren
delendő el, ha a megtámadó hitelező kimutatja, hogy annak al
kalmazása nélkül igényének érvényesítése veszélyeztetve van.

21. §.

Biztosítási végrehajtásnak van továbbá helye a megtáma
dott dologra vagy jogra azon feltétlen első bírósági ítélet alap
ján is, mely a megtámadási keresetnek helyt ad, ha alperes vég
rehajtásra halasztó hatálylyal biró felebbezést vagy ugyan ilyen 
hatályú igazolási kérelmet adott be.

22. §.

A mennyiben a jelen törvény eltérő intézkedéseket nem 
tartalmaz, a megtámadási perben a polgári peres eljárásnak 
(1868: LIY. t. ez. és 1881: LIX. t. ez.) és a végrehajtási eljárás
ról szóló 1881 :LX. törvényezikknek szabályai alkalmazandók.

23. §.

A megtámadási per, melyet valamely hitelező megindít, az 
adós elleni csődnyitással félbeszakad.

A tömeggondnok jogosítva van e pert a hitelező helyett 
folytatni vagy attól elállani.

Ha a tömeggondnok a pert folytatja, akkor a kereseti kérel
met a per folyama alatt is akként változtathatja meg, hogy a
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megtámadásnak a csődtörvény 33. §-ában körülírt joghatálya
legyen./

Úgy a megtámadó hitelező mint a megtámadott jogszerző a 
csődbiróságnál kérelmezheti, hogy a tömeggondnok utasíttassék, 
miszerint az utasítás vételétől számított 30 nap alatt nyilatkozzék, 
vájjon a megtámadási pert folytatni kivánja-e vagy nem. A tö- 
meggondnoknake nyilatkozatát a csődbíróság a felekkel közli.

Ha a tömeggondnok a kitűzött határidő alatt nem nyilat
kozik, akkor az vélelmeztetik, hogy a megtámadási pert foly
tatni nem akarja.

Azon körülmény azonban, hogy a tömeggondnok a hite
lező által indított megtámadási pert nem folytatja, nem vál
toztat azon jogán, hogy a csődtömeg képviselőjeként utólag 
külön megtámadási keresetet indíthat.

24. §.

Ha a tömeggondnok a megtámadási pert nem folytatja, 
akkor mindegyik félnek jogában van a félbeszakított eljárást, 
de csak is a perköltség iránti, határozathozatal végett felvenni.

25. §.

A mennyiben azon megtámadási per folytán, melyet vala
mely hitelező megindított, a csődtömeg gazdagodik, a megtá
madó hitelező az ezen perre fordított kiadásainak megtérítését 
követelheti.

26. §.

Oly jogcselekvények, melyek az adós vagyonára megnyitott 
csőd előtt történtek, a csődeljárás beszüntetése után nem támad
hatók meg.

27. §.

A jelen törvény 23. és 26. §-ában foglalt határozatok nem 
alkalmazhatók a jelzálogos hitelező megtámadási keresetére, a 
melyet az elsőbbségi jogának védelme vagy egy másikjelzálogos 
hitelező igényének lerontása végett indít.
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Azon napot, melyen jelen törvény hatályba lép, az igaz
ságügyminiszter állapítja meg.

Az ezen határnap előtt történt jogcselekvényekre a jelen 
törvény hatálya ki nem terjed.

Kivételt képeznek a jelen törvény 4. §-ában körülírt jog- 
cselekvények, melyek akkor is megtámadhatók, ha a jelen tör
vény hatályba lépte előtt történtek.

2 8 . §.

✓
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Tisztelt Jogász Egylet!
A tizedik magyar jogászgyiilés napi rendjére ki volt tűzve 

a többek közt a következő kérdés: «Kivánatos-е és mily irány
ban a jogi szakoktatás reformja, tekintettel egyetemi s akadémiai 
oktatásunk tan- és vizsgarendszerére ? kivánatos-e különösen 
annak gyakorlati irányát emelni és biztosítani s ha igen, mily 
intézmények behozatala és mily változtatások eszközlése által?»

Illetékes helyről annak idején hozzám is érkezett megtisz
telő felhívás a véleményezésre, de sajnos, gyöngélkedésem miatt 
lehetetlen volt a vitában részt vennem, mely vitát, mint előre 
lehetett látni, követte az elvi megállapodás, hogy a reform szük
séges. Ezen általános elvi kijelentés épen nem teszi feleslegessé, 
sőt megkívánja, hogy behatóbb fejtegetés tárgyává tétessék ebben 
a komoly szakértő körben, hogy mennyiben reformálandó a tan
rendszer? és a vizsgálati rendszer? továbbá mik legyenek a gya
korlati irány emelésének eszközei és módjai ?

A már kimélyitett mederben kívánom a vitát folytatni, 
tehát nem fogom abba bele vonni, hogy milyen legyen az elő- 
készültség, nevelés és jellem, mely az egyetembe lépőktől ki- 
vántassék, fentartandó-e a bifurcatio? fentartandó-e a magasabb 
elméleti képzettség követelése az ügyvédi pályára lépőktől mint 
a bírói és tisztviselő kar jelöltjeitől ? A hallgatási és a vizsgálati 
köteles tárgyak közé nem veendők-e fel némely tárgyak és nem 
mellőzendök-e némelyek? Nem kell-e a sociologiára és az össze
hasonlító jogtudományra új tanszékeket felállítani? Szóval igen 
sok fontos kérdés marad ez alkalommal érintetlenül. I.

I. Tanrendszer.

A jelenleg fenálló tanrendszer egyetemünk aranybulláján, 
a tanítási és tanulási szabadságot inauguráló 1848. XIX. tör-
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vényczikken alapul, mely törvényczikk a tanrendszert az oktatás 
és tanulás szabadságának azon elvére fektette, «hogy egyrészt a 
tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártól kívánja hall
gatni, szabad választást teliessen, más részről, hogy a rendes 
tanárokon kívül más jeles egyének is oktathassanak.» Még egy 
másik XIX. t. ez. is szentesíti a tanszabadság elvét t. i. az 1872. 
XIX. t. ez. a kolozsvári egyetemről.

Ha a jogi kartól csupán a tudomány fejlesztését és előbbre 
vitelét kívánják, úgy mint a tudományos Akadémiától, akkor 
oly tanszabadság biztosítandó, melyet semmi restrictio nem szo
rít meg. De lia a jogi kartól az állam követeli a tudomány
terjesztés mellett azt is, hogy a legfontosabb közpályákra elő
készítsen, ekkor a mellőzhetetlen tárgyak kijelölése, a hallgatás 
sorrendjének meghatározása és a haladást igazoló közbenső vizs
gák követelése szükséges. Ezek képezzék a keretet. Töltse ki ezt 
a magánszorgalom és fejtse ki rajta egyéni hajlamának eszmény
képét az egyetemi polgár. Csak ilyen határok közt lehet karunk
ban fentartani a libertatis magna chartát. A rend, a tervszerű 
folytonos munka, a 8 semester lelkiismeretes felhasználása leg
jobb előkészítő az életre.

Állásánál fogva könnyen eshetnék az elfogultság látszatába 
a jogtanár, ha a tanárokról, a kiket a rendszer aktive illet, épen 
ő beszélne elismeréssel. Szorítkozzék ő a hivatalos közleményre, 
nem reflectálva a különféle felszólalásokra, bár azokban nem 
hiányzik se a nagyítás, se a kicsinyítés, csak a tárgyilagosság ; 
hiszen igen sok felszólaló tudja, hogy nem minden nyilvános 
vádaskodás jár felelősséggel vagy bizonyítási teherrel.

A budapesti egyetem jogtanárai elfoglaltságára nézve legyen 
szabad megemlítenem, hogy Dekanátusom alatt a 17 rendes 
jogtanár kihallgatott 2319 colloquiumot, ült 11 pályázati vizs
gálaton, melyet az állami ösztöndíjakra pályázók tettek Írásban 
és szóbelileg; tartott 12 liarbilitationális tárgyú rendkívüli ülést, 
felvett 1127 alap- és államvizsgát, 850 szigorlatot, megbírált 
167 felavatási értekezést, összejött 10 rendes kari ülésre, a me
lyen tárgyalt 394 ügydarabot, elnökileg elintéztetett 4480 kér
vényt és hirdetett hetenként 170 előadási órát. E mellett a kar 
több tagja tudományos tevékenységet is fejtett ki, miről az aka
démia kiadványai tanúskodnak és irodalmi működést is folyta-
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tott, melynek terjedelmére következtethetünk abból a hivatalos 
adatból, hogy az utolsó 20 év alatt magyar nyelven megjelent 
jog- és államtudományi müvek háromnegyedrésze jogtanároktól 
származik. A nagy elfoglaltságot azért említém, hogy a buda
pesti jogi kar túlnépesedésének következményeire rámutathassak.

Midőn a felelős kormány a jogi karba a jobb erőket törek
szik megnyerni, azt, hogy az ő gárdájából is reclamálhasson 
egyeseket a politikai élet, meg nem akadályozhatja, főleg olyan 
szabadelvű országban, mint hazánk, hol az ipar és kereskede
lem notabilitásai is meghivatnak a főrendiházba. Minél kitünöbb 
és híresebb a tanár, annál jelentékenyebb szerep vár rá az egye
temen kívül is. Ma Európaszerte felkeresik a parlamentek, curiák 
és kabinetek a jeles erőket, ott a hol azokat találják, esetleg a 
szerény tanszéken. A felkerestetés annál megtisztelőbb és csábí
tóbb, minél igazabb az, hogy nálunk a tanár csak úgy emelked- 
hetik, ha megszűnik tanár lenni; hiszen a tisztán tudományos 
tevékenység azokhoz a kitüntetésekhez nálunk el nem vezet, a 
hová ugyanazon képzettség mellett a bírói, tisztviselői vagy par
lamenti működés után elszoktak jutni. És mégis bár ezt látom, 
nem tudok lemondani a tanári állás eszményi felfogásának kö
veteléséről és arról, hogy míg valaki a tanszéken ül, az egyetem
nek éljen. És ha akadna valaha egyetemi tanár, a ki szereplé
sével tanári hivatásán árulást követne el, ez a törvényileg meg
állapítandó fegyelmi eljárást el ne kerülhesse. Különben bár
milyenek legyenek is a most működő nyilvános tanárok, a jövő 
azt sürgeti, hogy7 utódaink legyenek különbek mint mink va
gyunk. E végből kiváló ápolást érdemel a habilitato ügye.

A magántanári kar, melyben kiváló tekintélyek is tisztel- 
lietők, s melyből államtitkár, sőt miniszter is került ki, becses 
munkása az oktatásügynek. Ezt jövőre úgy vélném biztosít
hatni, ha szabályrendeletileg kimondatnék, hogy nem habilitál
ható az, a ki a tudorság megszerzése után a szaktudományának 
megfelelő gyakorlaton, pl. ügyvédi, bírósági vagy tisztviselői 
gyakorlaton nem töltött legalább három évet, továbbá nem ha
bilitálható, a ki nem tanulmányozott a hazain kívül legalább 
három modern tudományos irodalmat, végül nem habilitálható, 
a ki még nem vívott ki jó nevet a hazai szakirodalomban. A ha- 
bilitationális mű nyomtatásban mutattassék be, a szaktanári birá-
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lat is közöltessék szaklapokban vagy az egyetem actáiban, s a 
komoly colloquium után olyan próba-előadás kivántassék, mely 
nem gépszerű leolvasás, vág}' elszavalás, hanem metliodikus 
tárgyalása a kitűzött kérdésnek s didaktikai képességről is tanús
kodik. Az ilyen magas szellemi census melletti magántanárok 

^számára kellene biztosítani a nyilvános tanszékeket, ideigle
nesen a jelesebbek számára megfelelő ösztöndíjakat kellene 

, rendszeresíteni. Tudós tanerők képezése beruházás nélkül ez 
után nem reménylhető, főleg a jog és államtudományok terén, 
hol a tanári ismereteknek gyümölcsöztetése sokkal csekélyebb 
mint az orvosi, műegyetemi s általában a természettudományi 
téren. A nyilvános tanárság jövő színvonala, a magántanári 
habilitatiótól függ.

Ha már a tanárságról szóltam pár szót, legyen szabad rövi
den megemlékezni a jogtanintézetekróí is. A jogi oktatást e czélra 
rendelt alapítványaik daczára se tartom ugyan a felekezetek vagy 
alapítványaik kötelességének, mindazáltal nem kívánom azt 
kizárólagos állami szabadalommá tenni. De a jogakademiák mai 
izolált helyzetükben s Ínséges dotatióikkal csoda, hogy ennyit 
is tesznek. Ebből azonban nem következik, hogy azokat egy
szerűen törüljék el, hanem összeolvasztás útján, Halle-Yittem- 
berg példájára tömörüljenek egyetemekké, melyek versenyez
hessenek az állami egyetemekkel. Szerencse volna ez az országra 
és áldás a felekezetekre, holott jelenleg a feles számmal levő 
csonka szegényes intézetek az alapítványokat terhelik, de a jogi 
oktatás színvonalát nem emelhetik. Ha azonban az alapítvá
nyok helyhezkötöttsége, vagy a nemzeti érdek némely akadé
miának integritását biztosítja: el kell az ilyet is látni hathatós 
tanulmányi s fegyelmi szabályzattal, helyi befolyásoktól nem 
függő vizsgáló bizottságokkal, több és jobban javadalmazott 
tanárral, esetleg az országos budgetből, úgymint némely gym- 
naziumokat, el kell továbbá látni folyvást gyarapítandó gazdag 
könyvtárral, dolgozó szobákkal, szóval a facultást megillető min
den attribútummal, már csak azért is, hogy a beiratkozok túl
ságos nagy száma a budapesti jogi karból levezettessék. Ha a 
mostani nagy szám megmarad Budapesten, ez után sem lehet 
a nagy számmal tüzetesen foglalkozni, nem lehet a szorgalmat 
és előmenetelt kellően ellenőrizni s nem lehet a vizsgálat
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tok beható szigorú megtartására elegendő időt s nyugalmat 
találni.

A rendszer hatása első sorban a tanulókon mutatkozik. 
Ezekről itt is kijelenthetem, hogy ifjúságunk egy harmada már 
a tanfolyam alatt úgy tanul, hogy bármelyik nemzetnek díszére 
-és bármelyik egyetemnek büszkeségére válnék. Jár az előadá: 
sokra, figyel, jegyez, készül, olvas, érdeklődik, pontosan vizsgá
zik, alapot gyűjt a haladáshoz. Másik harmadrésze a létfentartás 
gondjaival küzd, tanít, irnokoskodik, de magánúton készülget.
A nagyközönség azonban rendszerint csak a harmadik harmad
részhez tartozók viselt dolgairól értesül, a mulatozókról, a távol
levőkről, készületlenekről hall, sőt többnyire ilyen ifjaknak 
közleményemé alapítja ítéletét, ezek csinálják vágj* ezekről kö
vetkeztetve csinálják a közvéleményt a jogi szakoktatás felett.
A szorgalmasokról, kötelességteljesítőkről, könyvtár látogatók
ról nem szoktak beszélni. Pedig ezek is megérdemelnék a figyel
met, mert mindig voltak nálunk olyan arányban, mint bármelyik 
külföldi egyetemen, s az ilyeneknek köszönhető, hogy a jog
tudomány hazánkban emelkedik és terjed, daczára némely zsib- 
basztó körülményeknek. A bírák érinthetlenebbek és függetle
nebbek ma, mint a régi jó időkben. Az ügyvédség soha sem voltv 
nagyobb és liasznavehetőbb seminariuma a kormányzati, parla
menti és jogirodalmi erőknek, mint az újabbi évtizedekben.
A joggyakorlat magasabb színvonalon mozog, mint a koronázás 
előtt. A joggal foglalkozó osztály kezd a társadalmi inferioritás- 
ból kiemelkedni. A jogtudomány emelkedése és terjedése azok
nak köszönhető, a kik alapos készültséggel léptek az egyetemek
ről az életbe s lép ki évről-évre olyan nemzedék, mely az ügyvédi 
es bírói, a tisztviselői és parlamenti téren is idővel bizonyára 
lesz olyan, mint érdemes kritikusaink. Most többen tanulnak, 
jobban készülnek és többet tudnak, mint a Trefort-korszak előtt. 
Jelesebb tanítványaink átlag többet tudnak, mint német colle- 
gáik; emezek ugyanis közjogot, közgazdaságtant, politikát, jog- 
bölcsészetet csak szórványosan tanulnak. De midőn az újabb 
nemzedék érdemes részét kedvező oldaláról emlegetem, bár erre 
épen nem szorul, einem hallgathatom, hogy még többen lépné
nek és sokan jobb készültséggel lépnének a bírói, ügyvédi és 
tisztviselői pályára, ha a) a fegyelemmel s vizsgálatokkal többekre
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,  tudnánk hatást gyakorolni és b) ha az elmélet magaslatainak és 
mélységeinek folytonos kutatása mellett nagyobb tért engednénk 

>  már megindult gyakorlati iránynak.
A tanítási szabadság nem jelenti a nem tanítást; a tanulási 

- szabadság nem jelentheti a nem tanulást s egyik sem jelenti 
azt, hogy ne törődjünk az ifjúsággal a tanulásra rendelt évek 
alatt.

Az angol egyetemeken gond van az ifjaknak nemcsak a 
szellemi, hanem testi képzésére is, hogy müveit önálló gentle
manekké váljanak. A mi ifjúságunk egy része, melyet a társada
lom inkább elvon a tanulástól, mintsem buzdít, serkentésre 

i szorul, érzi, hogy hiányzik az állandó folytonos következetes 
kari vezetés, mely szivén hordaná a tanulmányi és fegyelmi 
rend pontos megtartását. Gondolom ilyesmire czélzott a minisz
ter, midőn a Házban azt mondta egyszer, hogy az Egyetemen 
«anarchia uralkodik».

A fegyelem lazaságát, hogy ne mondjam, hiányát sínyli 
nemcsak az egyetem, hanem az egész magyar társadalom, holott 
nagy tömegeknél a kötelességérzet fegyelem nélkül ébren nem 
tartható.

Az egyetemnek van fegyelmi és tanulmányi szabályzata — 
papiroson.

Tudom, hogy nagyon kevesen ismerik, azért idézek belőle 
néhány té telt:

«А beiktatást személyesen és közvetlenül végezze a kar dé
kánja.1» A személyesen jelentkező érett ifjú tegyen fogadást a dé
kánnak, hogy az egyetemi szabályokat megtartandjaA A beirat
kozás az egyes tanároknál csak személyesen eszközölhető y nem ké
sőbb, «minta félév 15-ik napján »r*"A személyes jelentkezés annál 
inkább követelendő, mivel ellenkezőleg még az is megtörténhe
tik, hogy az ismeretlen jelölt helyett pénzért más fog rigorozálni. 
«Az egyetemi polgárra az illető kar dékánja érvényesítse külö
nös felügyeleti jogát.5 Az előadások szeptember 15-én, illetőleg 
január 15-én megkezdendők.6 A hallgatandó kötelezett tárgyak 
czélszerű sorrendje iránt a dékán, sőt mindenik tanár köteles

1 Tanulmányi, fegyelmi szabályzat 2. §. — 2 Ugyanott 8. §. — 
s U. o. 17. §. — 4 U. o. 22. §. — 5 U. o. 29. §. — 6 U. o. 44  §.
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útbaigazítással ellátni a felvilágosítást kérőket. Az egyetemi 
hallgatók kötelesek az általuk választott előadásokat rendesen 
és szorgalmasan látogatni.•'Minden félév közepén a kari dékán 
a tanári testület tagjait a hallgatók leczkelátogatása feletti érte
kezletre tartozik összehívni. Ez értekezleten az egyes tanárok 
a leczkelátogatás körül tett tapasztalataikat bejelenteni tartoz
nak. A tanulókat, a kik az előadásokat nem látogatják, a dékán 
maga elé szólítja, őket kihallgatja, meginti, vágj- megróvja, vagy 
az ügyet a tanári testület elé terjeszti. Tartós hanyagság miatt 
az egyetemi hallgató fegyelmi eljárás alá vonható s az egyetem
ről el is utasítható.* A félév bevégezte előtt kevés idővel a kari 
dékán a tanári testület tagjait ismét összehívja az a fölötti ta
nácskozásra, vajon a nem javult tanulótól a látogatási bizonyít
vány megtagadandó, s így a lefolyt félév neki beszámítandó-e 
vagy sem ? Kisebb mérvű leczkelátogatási hanyagság esetében a 
kar az aláírást és a félév beszámítását a legközelebbi féléven 
tanúsítandó szorgalomtól teheti függővé/ A leczkelátogatás ta
núsítása végett az egyetemi polgár úgy az illető tanároknál, mint 
a kari dékánnál köteles személyesen jelentkezni. A be nem szá
mítható félév a dékán által az észrevételek rovatában kiteendő.5 
Ha a hirdetett előadás meg nem tartatik. a befizetett tanpénz 
visszaadandó.*® Félbeszakítás esetén a tanpénz visszaadandó.7 
Az egyetemi hatóságok kötelessége az egyetemi élet szabadságát 
összhangzólag az egyetem czéljaival erélyesen védeni, de egy
szersmind a szabadsággal való minden visszaélést, az egyetemi 
élet czéljának veszélyeztetését meggátolni»."*

Az idézett tanulmányi és fegyelmi szabályok ma sincsenek 
eltörölve. A tanügyi kormány azokat meg nem változtatta, sem 
helyesebb tételekkel nem pótolta és így azok megtartását köve
telheti.

Ha az idézett szabályok megtartatnának, sok visszaélés meg 
lenne szüntetve. Nem fordulhatna elő a szégyenletes beiratkozás 
per procura és joghallgatás (?) in absentia. Kevesebb ifjú mulatná, 
itt ki a vagyonból apját és testvéreit. Ritkábban fordulna elő,

1 Tanulmányi, fegyelmi szabályzat 47. §. — 2 Ugyanott 86. §. - 
2 U. o. 91. §. — 1 U. o. 77. §. — 5 U. o. 79. §. — 6 U. o. 96. §. — 
’ U. o. 87. §. — 8 U. o. 88. §.
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hogy a tapasztalatlan ifjú az indexébe becsúszott hézagot késön 
veszi észre, mikor azután a négy évre még rá kell hallgatni egy
két félévet, vagy elengedést kell kérnie a minisztériumtól. Az 
egyetemi polgár kötelességeinek pontos teljesítése elkerülhetet
lenné tenné az egyetem székhelyén való tartózkodást s az egye
temi élet nemesbülését.

A lelkiismeretes hallgatás visszahat az előadásokra is — 
«auditorum benevolentia ereseit facundia docentium». A tan
könyvnek betanulása nem pótolja a magyarázat hallgatásá
nak elmulasztását. Más a kész eredmény emlékelése, más az 
eredmény levezetésénél való együtt gondolkodás, okoskodás, kö
vetkeztetés. A betanulás nem fejleszti a tudományos gondolko
dást, nem mutatja a gyakorlati irányú tárgyalásnak élőpéldáját, 
nem sejteti a fejlődő újabb nézeteket, nem közli a kritikai véle
ményeket, nem jelzi a meghaladott álláspontokat s ezeket újab
bakkal nem pótolja, holott az előadáson részt vehet a hallgató a 
tudományos gondolkodásban, inductióban vagy deductióban, ész
leli a gyakorlati irányú tárgyalásnak módszerét, hallja a legújabb 
adatokat, az eltérő vélemények kritikai méltatását, a kérdésnek 
mai álláspontját. Felhasználja a szaktanárt, nemcsak mint írót, 
hanem mint magyarázót is, mindkettőjük előnyére, feltéve, hogy 
a tanár a tanszakát előbbre viszi vagy legalább annak előbbre- 
viteléről alapos értesítésekkel bír és az ifjúban fel bírja ébresz
teni a többet-tudási vágyat.

A leczkelátogatás fokozására a mostaninál több gond for
dítandó, de a tanárt nem tanácsos rendőri felügyeletre vagy 
épen kémkedésre utasítani, hanem az ifjúnak kell kötelességül 
kitűzni az egyetem székhelyén való jelenléteit, a leczkék és a 
könyvtár látogatásának s a tanulmányi előmenetelnek időnkénti 
igazolását. Az ifjakat arra kell indítani, hogy ők saját érdekük
ben minél gyakrabban mutassák be az egyetemen szorgalmukat 
és előmenetelöket, tanulmányaikat és ezek gyümölcsét. A tanár 
feladata az, hogy előadásait vonzókká és tanulságosakká tegye ; 
világos beható fejtegetéseivel az értelemhez, az ifjúság iránti 
szeretettel annak szivéhez közeledjék, figyelmes érdeklődő sere
get gyűjtsön maga körül. Ha csak annak a könyvét szabad con- 
testálni, a ki a félév alatt colloquált az addig elmagyarázott 
anyagból s ezen felül jegyzeteit, dolgozatait, olvasmányainak
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vázlatát vagy más szorgalmi jegyeit bemutatta, majd lesz ösz
tönzés a félév alatti foglalkozásra.

A fegyelmi szabályok háttérbe szorulását a jogi karban 
Budapesten nemcsak kényelmi szempontok, nem is csak az osz
trák és német egyetemi példák idézték elő, lianem a hallgató
ságnak nagy száma, melynek befogadására elegendő helyiség 
ma sincs és a mi van is, többnyire a legprimitívebb közegészségi 
követelményeknek se felel meg. Se a termek levegője, se a 
világítása, se a szellőztetése, se a tisztasága, se a bebútorozása 
nem teszi kellemessé az ott tartózkodást.

A fegyelemnek olyan komoly és jótékony kezelése, mint cn 
képzelem, nem sérti meg a tanszabadságot. A tanulási szabad
ság még mindig megóva marad az által, hogy hazám ifjúsága 
két egyetem és tíz jogakadémia közt vagy később a több egye
tem közt maga választhatja meg a kart, melyben tanulmányait 
kezdeni, azután folytatni s befejezni akarja, nem különben ab
ban, hogy parallel tanszékek vagy docensek létében maga vá
lasztja a hallgatandó tanárt és végül abban, hogy az obligat tár
gyak mellett még más tárgyakat is választhat, bármely fakultáson, 
s végül, hogy a ki állami qualilicatiót nem keres, semmi vizsgának 
nincs kitéve. A választásnak nem lehet más értelme, mint hogy a 
választott tárgygyal foglalkozni kíván, de tudományosan, egyetemi 
színvonalon kíván foglalkozni, épen ezért e részben az egyetemi 
polgárnak szabad mozgást kell engedni. A szellemi munkához 
az egyetemen szükséges a szabadság, csakhogy ébren kell tar
tani azt a tudatot, hogy a szabadság felelősséggel jár, és hogy a 
hallgató egyedül maga felelős a maga eljárásáért s nem az egye-. 
tem, nem a társadalom. Az ifjú feleljen saját lelkiismeretének, 
számoljon az övéinek. Az emberi társadalom egyik belső kapcsa 
az apai hatalom és tekintély. Az apa princeps família'. Az apa ne , 
mondjon le az apai hatalomról. A űú referáljon tanulmányairól 
az apjának. Az időt és a pénzt csak az apa kérheti számon a - 
fiútól. Az egyetem ezt nem teheti. De arra figyelmeztetheti az 
érdeklődőket, hogy a ki a szabadsággal él, az boldogul, a ki az
zal visszaél, az elbukik. Ez az életnek vastörvénye, mely felettünk 
sírunkig uralkodik. A felelősség tudatában a tanulási szabadság
az életre a legjobb előkészítő, a leghatalmasabb jellemfejlesztő.

/

Epen ezért a mostani fegyelmi szabályoknál meszebb menő



megszorításokat nem ajánlanék, csak azt ajánlanám, bogy a félév 
kezdetén, a beiratási idő lejártával vidimalja a dékán az indexe
ket, bogy a beiratkozás megtörtént-e ? így lehetne elejét venni a 
rendetlen utólagos beiratkozásoknak az egyes tanároknál. Nem 
tudnám helyeselni, sőt nem. tudnám el se képzelni azt, hogy a 
jogi oktatás terén helyt foglaljon a katonai szakiskolák vagy a 
kispapok fegyelmi szabályzata. Ha egyes kitűnőségeket nem 
számítunk és csupán az átlagos mértéket nézzük, bizony a ka
tonai akadémiák és a papnöveldék fegyelme általánosságban 
nem nevel különb szakembereket, mint a bírói, ügyvédi s tiszt
viselői kar tagjai, a kik közül sokan most enyhének mondják az 
Alma matert. Azt óhajtom, hogy a leendő ügyvéd, biró, tiszt
viselő tanuljon annyit és szakmájában legyen olyan jeles, m int 
bármely más kiváló élethivatású osztály, de e czélra a fentebb 
érintett fegyelmi szabályoknál szigorúbbak behozatala szükség
telen. Káros volna a jogász ifjúságot elzárni az élet változatos 
folyamától. A joghallgatóságnak, melynek soraiban ülnek a jöven
dőbeli jogtanárok, parlamenti tagok, táblai és curiai birák és 
államférfiak, meg kell ismernie, még esetleg keserű csalódásai 
és tévedései árán is meg kell ismernie az életet. Különösen nem 
pártolnám az óránkénti testi jelenlétnek kierőszakolását, még 
akkor se, ha minden tanár kitűnő tudós és kitűnő didaktikus 
volna. Nem a testi jelenlét kierőszakolása képezi vágyamat, 
hanem a kötelességérzet, a rend, a nemes ambitio felébresztése 
és ébrentartása. A hallgatni nem akaróknak az egyetemre való 
becsődítése olyan jeleneteket idézett elő a múltban, a melyek
nek megújítása nem kívánatos. A leczkéztetést sem szabad 
visszakivánni. A fiatalság rendkívül leleményes a pedáns rend
szabályok kijátszásában. Az egyetemi detectivek furcsán járhat
nának. A kémkedés ravaszságra kapatna, tehát jellemtelenné 
tenne sok ifjút. A tanterembe ne jöjjön be más, mint a ki ta
nulni akar, de ne is kapjon képesítést más, mint a ki tanult s 
jó készültségét bebizonyítá a szigorú vizsgálatokon. II.

II. A vizsgálati rendszer.

Már a hetvenes évek kezdetén hivatalosan felismerték hogy 
a tanulási szabadsággal visszaélések űzettek, melyek közvetlenül
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ugyan a tanuló ifjúság kárára váltak, közvetve azonban a nemzet 
és a hazai társadalom érdekeit is veszélyeztették. Szükségesnek 
találta a cultusminister, a jogi karral egyértelmüleg behozni 
1874-ben a két első évre a két alapvizsgálatot, majd a harmadik év 
végére égj7 államvizsgát, a negyedikre a szigorlatok következvén. 
A vizsgálatoktól reményelték az egyetemi évek sikeres felhasz
nálását. Nem habozom kimondani, hogy a köteles vizsgák nem 
hozták meg ugyan teljesen a várt jó eredményt, egyebek közt 
azért se, mert a judiciumra nincs annyi tekintet mint a memó
riára, de legalább feltartóztatták a hanyagság tovább terjedését, 
sőt előidézték azt a részbeli javulást és haladást, a mely a jog
életben észlelhető 1874 óta. Meggyőződésem szerint az egyetemi 
tanfolyamba eső két alapvizsgálat, esetleg némi tárgyi változ
tatással, továbbra is fentartandó s a harmadik év végére vagy a 
negyediknek elejére ismét beillesztendő egy komoly, még pedig 
államvizsgálat, melynek a bifurcatio szerinti tárgyairól, valamint 
egyáltalában a köteles tantárgyak hallgatási sorozatáról külön 
kellene értekezni. Csak annyit jegyzek meg, hogy a jog- és állain- 
tudományok alapos előadása, a hallottak feldolgozása mulliatla- 
nul megkívánja a 8 semestert és hogy ennek megcsonkítását 
Ausztriában még a fegyveres hatalomnak se engedték meg.

Tanfolyamunk négy évi tartamát, alapvizsgálatainkat, a 
köteles collegiuinokat, ezeknek kimért hallgatási sorozatát sok 
jeles szakember kívánja meghonosítani a német egyetemeken. 
Megerősítenek ezen szakemberek minket abban az irányban, a 
melyben Trefort vezetett s ezután is haladnunk kell.

A vizsgálati rendtartás kibővítésére, főleg annak pontos, 
lelkiismeretes végrehajtására van szükség. A szigorú, komoly, 
részrehajlatlan, igazságos vizsgálat az egyedüli hathatós esz
köz, melylyel az «átlagos» tanulót igyekezetre lehet ser
kenteni.

A nemes ambitió nem szorul ilyen serkentésre, de az ifjú
ság két harmada e nélkül fel nem h asználja a drága időt. — 
Az előadások látogatását fokozni fogja az, ha a harmadik évre 
is esik egy komoly vizsgálat.

Mindenkire jó hatása lesz annak, ha a vizsgálatok személy
válogatás és szeszély nélkül szigorúan vétetnek és nem tekin
tetik elegendőnek az, hogy a jelölt a kis kivonatokhoz valamit
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komit, hanem a beható tanulmány s az előadások mikénti 
kihasználása is számba vétetik. Ha a jelöltnek a vizsgán valamit 
tudnia kell, majd fog az tanulni az előadások segítségével. Az 
előadások tanulságosakká tétele és a vizsgálatoknak komoly 
szigorúsága nem maradand hatástalan az érdeklődőkre. Űgv 
tanítsunk, hogy a készülést megkönnyítsük, és úgy vizsgáljunk, 
hogy a készülés elkerülhetlensége bizonyos legyen. E mellett az 
egyetemi tanár tarthat a tudomány mélyére ható special colle- 
giumokat s a tudományt előbbre vivő kutatásait közölheti elő
adásaiban, a szaklapokban, az Akadémiában vagy privatissimu 
mokban, mert hiszen az egyetemi tanár nem csak a jogalkalmazást 
tanítja, hanem a jogfejlesztést, jogalkotást, a törvényhozás tudo
mányát is. De a tudomány mélységeinek buvárlatára csak keve
sen lehetnek hivatva, csak az a kiváló nehány egyén, a ki a 
jogtudományt mint önezélt tekinti. A jogi kar azonban még 
azok tanításánál se legyen merő kenyérszakiskola és hivatalnok- 
képezde, a kik nem akarnak elméleti tudósok, hanem ügyvédek, 
bírák, tisztviselők akarnak lenni. Legyen a jogi kar minden hall
gatóval szemben a jogászi gondolkozásnak és szellemnek ébresz
tője Ezért tudományosan tárgyaljon minden tananyagot. Erről a 
«gyakorlati irány» nem kíván leszoktatni, s a czélszerű vizsgá
latok le nem szoktatnak bennünket.

A vizsgáló-bizottságok alakítása fontos és nehéz feladat. Az 
alapvizsgálatok, melyek a haladás próbakövei, a karra bízhatók, 
ellenben a minősítő államvizsgálatok államilag s nem karilag 
szervezendők.

Gneist központi vizsgáló bizottságot ajánl, az examinatorok 
színe-javából, főtörvényszéki bírói ranggal és jövedelemmel.

Bizony meg kellene a biztosokat válogatni nálunk is. Végre 
kellene hajtani a szabályt, hogy az államvizsgálati bizottságba 
a bírói és ügyvédi kar kitűnőségei nagyobb számban vegyenek 
részt, ezentfd se kérve fel olyanokat, a kikben nincs elég füg
getlenség a szigorhoz és nincs elég készültség az alapossághoz., III.

III. A gyakorlati irány emelése.

A tizedik magyar jogászgyülés a jogi oktatás gyakorlati irá
nyának emelését és biztosítását elvileg kívánatosnak nyilvání-
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tóttá. Ezzel csak megerősíté azt az álláspontot, melyet a jogi 
kar már 1883-iki felterjesztésében helyeselt és a leczkerend 
tanúsága szerint több tanár tényleg követ, a kathedrai ékes
szólás mellett a jogászi érzék fejlesztését is fontosnak tartva. 
Tehát nem beszélhetünk a gyakorlati irányról úgy, mintha azt 
1889-ben fedezték volna fel, melyet eddig senki sem ismert az 
egyetemen! Régen meggyőződtem arról, hogy a jogi karba lépő 
ifjú nem bir tudatával annak, hogy a viszonyok, a melyeket a 
jog szabályoz, a gyakorlati életnek folytonosan képződő, módo
suló s elenyésző alkotásai. Nincs tudata arról, hogy külső cse- 
lekvényeinek nagy része jogi cselekvény s jogi cselekvényeinek 
nagy része jogügylet, hogy az ember ép úgy áll a jognak, mint 
az anyag a természetnek törvényei alatt. A történeti és elméleti 
távlatokban elmélyedő s a gyakorlati élettel nem törődő szoba
tudós nem is mer maga körül széttekinteni a változatos viszo-" 
nyok felett, nem nézi, nem látja a mai jogéletnek tüneteit, 
eseteit és nem tudja értékesíteni elméleti ismereit. Ezért lettem 
liive a g3’akorlati iránynak. A gyakorlat mutatja meg az elmélet 
életrevalóságát, a tudomány kincseinek forgalmi képességét.

Ebben a tisztelt körben, hol a gyakorlati irány kitűnőségeit 
tisztelhetem, kívánom az eszmecserét kezdeményezni a gyakorlati 
irány általánosításának módozatairól, mely irány koránt sem 
lép fel azzal a követeléssel, hogy a tanszékről tanittassék az 
irodai routin és sollicitálási élelmesség.

Egyetértünk abban, hogy az egyetemi elméleti előadásokat 
azért kell megfelelő gyakorlatokkal kiegészíteni, támogatni, hogy 
az ifjúság életrevalóbb képzést nyerjen, az elsajátított elméleti 
ismereteket az életből vett példákon kipróbálja, a jogászi kifeje
zéseket, műszavakat begyakorolja és a jobbak bevezetést talál
janak a jogászi megfigyelésnek, gondolkozásnak, osztályozásnak 
módszerébe.

A gyakorlati óráknak feladata az elméleti előadások ki
egészítése, azok fejlesztő erejének a gyakorlat által leendő 
megedzése, az elméleti igazságok maradandó elsajátítása, fel- 
világosító illustratiója s állandó megtartása, a mi csak akkor 
remélhető, ha a jogtételek nem pusztán az emlékezetre bízat
nak, hanem ha azok az ifjúság meggyőződésévé válnak, vérébe 
mennek át. Ne csak a memoria, hanem a judicium is foglalkod-
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tassék, ne legyen az ifjú merőben passiv hallgató, hanem gon
dolkodó öntudatosan Ítélő s véleményező tag az auditóriumban. 
Lássa a példákat, foglalkozzék azokkal az esetekkel, a minőket 
neki egykor meghatározni, megmagyarázni és elbírálni kell. Az 
elméleti előadások plasticitása kidomborodik, ha az elvont jog- 
tétel testet, megvilágító példát nyer, minek következtében prak
tikusabb, hasznavehetőbb lesz az elméleti oktatás. Hatalmas 
vonzerőt kapnak a tantermek, ha azokban nem csak definitió- 
kat lehet hallani, hanem ha példákon, esetekben szemléllietőkké 
válnak a definiált viszonyok is.

A tapasztalás igazolja, hogy a gyakorló órákon bővül a 
tanulónak ismeretköre, melyet az elméleti előadásokon szerez, 
a gyakorló órákon alkot az ifjú fogalmat arról, hogy miként 
érvényesül az elmélet, a tudomány az életben. A gyakorló órák
tól várható az értelmesebb, sikeresebb tanulmányozás, alaposabb 
gondolkodás, a gyorsabb felfogás, az életrevalóság, a tudomány
szeretet, mely fokozódik, ha az ifjúság példákon látja az elvont 
szabályoknak concrét alkalmazhatóságát, ha meggyőződik a 
kipróbált tételek helyessége felől.

A jogi oktatásnak ilyetén gyakorlati irányzata üdvös hatá
sában nem fog szorítkozni néhány kiváló tanulóra, hanem kiter
jed az érdeklődő nagy többségre, mert a gyakorló órákban részt 
vehet minden előkészült tanuló, sőt még a vendég is. A gya
korló órákon a tanárnak módjában lesz a hallgatókkal való sze
mélyes érintkezés, előtérbe lép az a didaktikus eszköz, a mely a 
főcollegiumokon, a hol a tudomány rendszere adatik elő, helyt 
nem foglalhat, t. i., hogy a tanár a hallgatóknak is szót enged 
s azokat munkatársaivá teszi, őket munkálkodásra szólítja s a 
kellő eszközökkel s utasításokkal ellátja.

A gyakorló órák a tárgyhoz képest más-más név alatt isme
retesek, ú. m. practicumok, exegeticumok, conversatoriumok, 
disputatoriumok, examinatoriumok, exercitiumok, repertóriu
mok, civilisticus gyakorlatok, jogesetek tárgyalása, corpis juris 
olvasása, forrásmüvek magyarázata, írásbeli kidolgozások és 
megbeszélések, válogatott problémák fejtegetése, kiszemelt kér
dések megvitatása, szemelvények bemutatása, controversiák meg
oldása. Az elméleti előadások kiegészítése gyakorlatokkal abban 
az esetben is elérhető, ha a tanár nem tarthat, vagy nem haj-
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landó tartani e czélra külön special-collegimnokat; elérhető 
oly módon, hogy a főcollegimni órákból hetenként vagy egyes 
főszakok befejeztével legalább egy-egy órát szentel hallgatói 
foglalkoztatására, az időnként végzett tananyag megvitatására, 
begyakorlására, a haladás ellenőrzésére.

Gyakorlatoknak a főcollegiumhoz való kapcsolása azzal az 
előnynyel jár, hogy hozzá a külön beiratkozás nem szükséges, 
a hétnek, hónapnak, vagy félévnek végén az egész főcollegium 
hallgatósága részesül a practicumban. Különösen czélszerű ez 
az első félévben hallgatott tárgyaknál, mert ily módon mindjárt 
kezdetben leköttetik az ifjúság figyelme és egyetlen fél év sem 
múlik el felhasználatlanul; mindjárt azzal kezdi a tanuló, hogy 
az egyetemi tantárgyakat alaposan, öntudatosan elsajátítja s 
hallja azt, a mi az elméleti főcollegiumokat kiegészíti és meg
termékenyíti, ezeknek színvonalát emeli, a tudományos érdek
lődést szélesebb körökben felébreszti.

A jogi kartól nem csak tudós-képzést vár az ország, hanem 
alapos jogászi képzettségű, gondolkozáséi jelölteket az ügyvédi, 
bírói s tisztviselő kar számára, az ilyenek tudományos és nem 
iparszerű képzése mellett a tantárgyáért lelkesedő és annak élő 
tanár külön gondoskodás tárgyává fogja tenni azt a szórványosan 
feltűnő kiváló végzett jogászt, a ki a tudományban tovább akar 
haladni és részletekbe kíván behatolni, magasabb elméleti kép
zettség elérése végett; az ilyen kiváló jelölt a szaktanár közvet
len vezetése alatt követheti önálló munkássági és kutatási hajla
mát, kiséri a szaktanárt a búvárkodás terére, tanul vizsgálódási 
módszert, e módszer begyakorlása mellett az irodalom jeles új 
tormákéit méltatja, nagyobb dolgozatokat készít, a tudományos 
előadásban és megvitatásban jártasságot szerez. Ilyen kiváló ifjak 
teszik lehetővé, hogy a szaktanár körül oly tanítványok csoporto
suljanak, a kikkel ő iskolát alapíthat, mi által a tudományban 
elfoglalt állásának örökösöket s tudományának képviselőket 
nevel.

A tisztelt Jogász-Egylet hitem szerint nem tagadja meg 
helyeslését attól az iránytól, mely által a jogtanuló összes ifjúság 
nagyobb része nyerhet gyakorlatiasabb kiképzést. Ezt a helyes 
irányt hitem szerint a tisztelt Egylet nem óhajtja túlzásba 
terelni, az elmélet becsét kisebbíteni s a történelmi irányt üldö-
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zőbe venni. Tanítunk mi tervszerűen, tanítunk jó lelkiismerettel, 
olyan dolgokat is, melyek már a történelem kincseivé váltak, a 
melyekről a tudatlan azt hiszi, hogy azok elavult felesleges régi
ségek, holott csak olyan régi dolgokat tanítunk, melyek nélkül 
nem lehet érteni az újakat, olyan elavult anyagokat elevenítünk 
fel, a melyek nélkül nem érthető a forrásoknak el nem avult 
része. A mívelődés, a történeti vívmányok, a múltaknak gyümöl
csei. A múltaknak megvetni megvetik a múltak által szentesített 
és ma is élő igazságokat is, igaz többnyire öntudatlanul, de 
csökönyösen.

Az általam helyeselt gyakorlati iránynak megvalósításához 
nem kell a tanrendszer megváltoztatása, sem valami különös 
institutum vagy új apparatus. A kar gondoskodjék minden fél
évre nézve, hogy hirdettessenek külön vagy a főcollegiumokhoz 
csatolt gyakorlati órák, melyeken a tárgynak megfelelő módszer 
szerint kell az ifjúságot foglalkoztatni. A kellő módszer alkal
mazása mellett remélhető, hogy a tanulók tudományos öntevé
kenységre buzdulnak, hogy az átmenet az elméletből a gyakor
latba megkönnyebbül, s hogy a magyar bírói, ügyvédi, főleg 
közigazgatási gyakorlat, a mely századokon át a tudomány üdvös 
hatásától szinte elzárkózni igyekezett, jövőre a tudomány éltető 
világának közvetlenebbül ki legyen téve s mind alakilag, mind 
tartalmilag nemesbüljön.

A jog- és államtudományi kar rendes tantárgyai a gyakorla
tok módszere tekintetében három csoportba sorozhatok, li. m .: 
a) történeti, bölcsészeti, h) államtudományi és c) tételes jogi 
tantárgyak. Ezekre vonatkozólag a jogi kar már 1888-ban jelezte 
állását, elfogadva egy szakbizottság véleményét, mely bizottság
ban részt vett Lechner, Pulszky, Plósz, Szilágyi Dezső és mint 
előadó Yécsey Tamás.

a) Történeti, bölcsészeti jog.
Történeti vagy bölcsészeti jogoknál a gyakorló órák feladata 

a következőkben jelezhető:
A jog- és állambölcsészetnél elő kell venni ama nagy szer

zők olvasását, a kik a jog felett bölcselkedtek és a jogfejlődésre 
iráuyadólag hatottak. A római jog, a canonjog, valamint a közép
kori (európai) jogtörténet mulliatlaiml megkívánja a források
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olvasását és magyarázatát (exegeticum), illetőleg az alapvető nagy 
müvek tanulmányozását, azokból velős jegyzetek készítését, a 
megfelelő irodalomtörténeti tájékozást. A tárgyalandó kérdés előre 
kitüzetik, erre az ifjak előre készülnek, bemutatják dolgozataikat 
s a jelesebbek felolvastatnak, a tanár másoknak is szót engedve 
véleményt mond a munkálkodásról. A jogtörténetből kiválóan 
két irányban folyhatnak a dolgozatok, ú. m. jogi feljegyzések 
olvastatnak s értelmeztetnek, p. o. leges agrarise, fenebres, ins 
tavernicale, formulae solenmes stb., azután pedig a tanulók 
készültségéhez mért kidolgozás kívántatik, mely felolvasandó 
és megbírálandó. Az ifjak ‘a tanár vezetése alatt megvitatják s 
közös megállapodás alakjába foglalják a hallottakat s tanultakat.

E czélra az elméleti cursiv előadás óraszámából egy-egy 
órát fordítani igen jutalmazó, főleg ha azután a semester vége 
felé a végzett részeket összefüggésben átveszik, megvilágíttatják 
a források és más megfelelő eszközök segítségével, öntudatosan 
es kritikailag.

b) Allanitudoniám j. Közgazdaság. Statisztika.
A statisztikai gyakorló órán meg kell ismertetni a hallgatók

kal a forrásokat, az anyaggyüjtési és rendezési módszert, a nyers 
anyag mikénti feldolgozását és az eredmények kihozásának 
módját.

Az államtudományi és közgazdasági tantárgyaknál a gya
korló órákat conversatoriumok, disputa tóriumok és elaboratiók 
tölthetnék ki. Itt is vannak forrásművek, melyeket kritice olva
sunk, epocliális munkák, melyeket behatóan ismertetünk, de fő- 
dolog az irodalmi tájékoztatás és a gyakorlati kérdések felvetése, 
ezek fejtegetése, a mikénti megoldásra való tanári útmutatás, az 
illető forrásokra és szakirodalmakra való utalással, a megfejtési 
kísérletek megvitatása s kimutatása annak, hogy a tételes gaz
dasági vagy politikai intézmények milyen hatást mutatnak a 
gyakorlati életben. A téves nézeteket a tanár kiigazítja, a héza
gokat kipótolja, a tanulókat helyes felfogásra vezeti. A conversa- 
torium és disputatorium alkalmat ad a tehetségesebb, készültebb 
ifjaknak, hogy bemutassák, miképen tudnak bánni a tanult 
anyaggal. A szóbeli előadásoknál és vitatkozásoknál ne enged
tessék tér a hiúságnak, feltűnési vágynak, hanem legyen a dis-
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putatorium az önálló tudományos meggyőződést és szabatos 
indokolást, szónoki dialektikát gyakorló alkalom ; a conversato- 
rium legyen annak bizonyítéka, hogy az ifjú észleléseket tesz, 
különböztet, osztályoz, elvekre emelkedik, véleményt formál, 
meggyőződést szerez, továbbá annak, hogy észjárása fegyelme
zett, gondolkodása logikus, előadása értelmes és folyékony. Ha 
a közvetlenségre és szóbeliségre törekszünk, ez irányban képezni 
kell a jövő nemzedéket. A gyakorlati irány megköveteli, hogy 
minden közgazdasági és politikai intézmény úgy tárgyaltassék, 
hogy el ne maradjon a vonatkoztatás a hazai viszonyokra. Kidol
gozásra olyan kérdések tüzendök ki,- a melyek nálunk gyakorlati 
jelentősséggel bírnak és a melyek megoldásánál az elmélet 
nehézség nélkül alkalmazható. A kidolgozás czélját abban talá
lom, hogy a tanuló kimutassa, hogy a fejtegetett társadalmi 
intézményt behatóan érti; hogy arról szabatosan tud gondol
kodni s írni, hogy képes az intézményeket elemezni, ismertetni, 
hozzá tud szólni a kérdésekhez az elmélet szempontjából, hogy 
be tud számolni azzal, hogy valamely intézmény miképen van 
tényleg hazánkban, vagy miért hiányzik s mikópen volna be
illesztendő.

с) Л tételes jogi tárgyak.

A magyar köz- és magánjog, pandektajog, osztrák és nem
zetközi jog, büntető jog és bűnvádi eljárás, a hiteltörvények, 
polgári peres és perenkíviili eljárás, bányajog, az állami és egy
házi közigazgatási és pénzügyi jog még inkább megkívánják a 
gyakorlati órákat, mint a fentebb említett tanszakok. A tételes 
jogi tárgyak minőségéhez forrásmagyarázatok (exegesis), tör
vényalkalmazási kísérletek (exercitium) és jogesetek eldöntései 
(casuisticum) volnának, sőt több rendes tanáron kívül, Fayer, 
Hérich és Schwarz tagtársainknál már vannak is napirenden, 
melyek segítségével a tanuló a tanteremből kivezéreltetik a 
jogélet szellemi küzdterére és bevezettetik a gyakorlati jogélet 
laboratóriumába. A jogi oktatás csak ilyen úton részesülhet 
a szemléleti módszer előnyeiben. A jogeseteket lehet meríteni 
példagyűjteményekből, döntvénytárakból, a külföldi legújabb 
tárgyalásoknak leírásából. Ha minden főszakasz befejezése után 
tartatik a practicum, ekkor az eseteket nagy óvatossággal a hall
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gatók haladásához mérten kell kiválasztani úgy, hogy a kivá
lasztott esetek elbírálásához kellő elökészültség ne hiányozzék, 
ellenkezőleg üres találgatás, felületes könnyelmű Ítélkezés lesz 
az eredmény.

Némely kérdés, a tanár tájékoztató és irodalmi útmutatást 
szolgáltató előadása után Írásbeli kidolgozásra ajánltassék, főleg 
az indokolás kimerítő szerkeztése kedvéért. A beérkezett dolgo
zatok kölcsönös bírálatra, a bírálatok ismét a jelesebbeknek refe
rálásra adhatók ki, azután a tanulói felszólalások és fejtegetések 
kerülnek napirendre. A szóbeli fejtegetés a legkópzőbb eszköz ; 
különben is a jogtudósnak mind az ügyvédi, mind a közigazga
tási, mind a bírói pályán kiváló szüksége van arra, hogy magát 
rögtön feltalálja és azonnal tájékozza, a hallott ügynek lényegét 
felismerje s az anyag felett uralkodjék. A gyakorló óráktól vár
ható a hallott esetek gyors és biztos felfogása, a szabály alá való 
helyezési és önálló megítélési képesség. A tanár a jogesetet a 
tanulók elébe eldöntés végett előterjesztvén, a szólani kívánókat 
véleményük előadására felhívja, a nyilvánított nézeteket egybe
veti, vita alá bocsátja, a téveseket megczáfolja, a hibákat kiiga
zítja. Azután combináltatja az eset jellemző vonásait, kikeres
teti a szabályt, ennek alá illesztett az esetet, viszont az esetekből 
az elvekre való emelkedést mozdítja elő. Beható eszmecsere után 
végül a tanár megteszi a maga észrevételeit, összefoglalja a 
lényeges vonásokat s indokolt zárnyilátkozatában a jogeset 
mikénti eldöntésére nézve véglegesen nyilatkozik és levonja a 
tanulságot.

A tételes jogi tanszakok gyakorlati óráin az elérendő czél 
az, hogy a tanuló a jogtételek alkalmazását megtanulja, az alkal
mazás technikájába bevezettessék, sőt begyakoroltassák, hogy 
elsajátítsa a jogtételek alkalmazásában a jártasságot, a biztossá
got, sőt a virtuozságot.

A gyakorlati leczkék becsét emeli az, hogy' a hallgatót kö
zelebb viszik a tanárhoz, a gyakorlati leczkéken fejlődik az elő
adási szabatosság, ott szerezhető meg a felismerési és alkalmazási 
biztosság. Eme leczkékben a tanuló saját szellemi erejét összeha
sonlíthatja a társaiéval és azt mérlegelheti s belátja, hogy az 
egyetemen elérhető kiképeztetésnek van becse és értéke.
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A gyakorlati irány terjedésé a jogi oktatás ellen felhozott 
sok panaszt meg fog szüntetni, az ifjúságot az egyetemhez job
ban fogja vonzani, az elméleti előadások eredményét hatvá
nyozni, a jogtudományt az élethez közelebb fogja vinni és a 
tudománynak az életre nagyobb befolyást biztosítand, élénkebb 
szellemi mozgalmat ébresztem! a tanítványok körében; ezek 
buzgóbban fognak foglalkozni olyan tárgyakkal is, a melyekről 
ma a hasznavehetetlenség tévhitében élnek. Non schölte, sed vito 
discimus.

Ez a gyakorlati irány nem foglal magában tanrendszer
változtatást, hanem inkább módszertani tevékenységet, nem 
igényel hosszas tervezetet és költséges beruházásokat. Minden 
tanárnak tudnia kell, hogy tárgyával miként lépjen ki a gyakor
lati irány üdítő szabad levegőjére. Azt megtehetné a tanügyi 
kormány, hogy a karral közelebbi érintkezésbe hozná a jogász
világnak gyakorlati téren működő előkelőségeit, törvény által 
meghatározandó feltételek mellett. Bármelyik kitűnőség büszke 
lehetne arra, ha törekvő lelkes ifjak sereglenónek körébe. így 
lehetne előadót keresni pl. a szabatos magyar stílus curialis, a 
törvényszéki ékesszólás, a bányajog, a telekkönyv, az árvaügy, a 
békebiróság, a közigazgatás, a pénzügyek stb. elméletére és for- 
malismusára. Ez lenne azután az 1848: XIX. tcz. A-iк ipának 
megvalósítása, hogy t. i. «az egyetemen a rendes tanárokon 
kívül más jeles egyének is oktathassanak». Nem azt, a mit a 
hivatalszobában kiki megtanul, hanem azt a mit csak a nagy 
mesterektől nyert impulsus mellett lehet elsajátítani. A magán
tanári jutalmak kiosztásánál különös figyelemmel kellene lenni 
a gyakorló órák tartóira, sőt a mely tárgyból a rendes tanár 
nem volna hajlandó practicumot tartani, ott a kar felkérné az 
illető magántanárt a jutalom kilátásba helyezésével.

A jogi karban kötelező és nem kötelező leczkék hirdettet- 
nek. A gyakorló órákat a kötelező órák közé kellene sorozni, 
miért is kimondandó volna, hogy végbizonyítványt nem kíván
hat az, a ki legalább négy practicumot nem hallgatott, és pedig 
azon figyelmeztetéssel, hogy a főcollegium előzetes vagy kapcso
latos hallgatása nélkül, vagy azok hallgatása előtt nem számít
ható be a practicum.

Szerintem életerősebb képe lesz a jogi karnak, ha általános
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elterjedést nyernek a forrástanulmányok, lm szélesebb köröket 
fognak érdekelni a but fői olvasmányok; ha többen vállalkoznak 
az alapvető müvek olvasására, lia érdekes kérdések közös tárgya- 

* lása, esetleg megoldása is helyet foglal az órán, ha megtörtén
hetik a tanulmányi czélból irt dolgozatok bemutatása, ha a tan
széki ékesszólás néha helyt enged a gondolkodó ifjak eszme
cseréjének, melyet a szaktanár irányoz és határozott eredmény 
felmutatására vezet, ha a nyilvános tanulás előnyét értékesítik 
az ifjak a kölcsönös ellenőrzés, komoly mérkőzés és elfogulatlan 
bírálat által.

A gyakorlati órák nem kis előnye az, hogy meghozzák az 
ifjúság közeledését a tanárhoz. A tanár és tanítványai közti sze
mélyes érintkezés előmozdítja a tanulás megkedvelését, a nyilvá
nos tanulás kiegészítését; eloszlatja a félreértéseket. A tanár a 
tanszékről leszállva s tanítványai nyilatkozatait hallva tájékozást 
szerez a hallgatók szellemi szükségletei felől, azok felfogási és 
előadási képességéről és ehez képest kiegészítheti előadását, a 
tanulót bővebb olvasgatásra és feldolgozásra serkentheti; mun
kakedvet gerjeszt a jóra fogékony ifjakban; fényt és meleget 
áraszt a nehéz tanokba, lelkesíti hallgatóit, serkenti őket az ön
bizalomra, önbecsülésre, a tanulási kedvre és hajlandóságra, a 
munkára tárgyszeretetből, iigybuzgóságból, kényszer nélkül, 
mert csak az vezethet sikerre. Az ilyen tanítást az ifjúság nem 
feledi, évek múltával is örömmel gondol az egyetemen jól töl
tött órákra. (Éljenzés.)

Csernyi Károly elnök: Tisztelt Jogászegylet! Azon tartal
mas és eszmedús előadás, melyet az imént hallottunk, méltó 
azon kitűnő tanárhoz, ki azt tartotta, méltó azon egylethez, 
melynek színvonalát emelte, s a melynek erőben és tekintély
ben fokozására, mindnyájan törekszünk.

Az egyletnek alapszabályainál fogva sem lehet határozato
kat enunciálnia. De minthogy a tisztelt tanár úr előadásában az 
egylet meggyőződésére is hivatkozott, és helyes felismeréssel 
prognostikálta, hogy egyletünk nem fogja megtagadni rokon- 
szenvét a jogi oktatásnak általa hangsúlyozott gyakorlati irá
nyától : azt hiszem, hogy az általános meggyőződést — mind-
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egyikünknek meggyőződését fejezem ki, midőn e felhívásra annak 
kiemelésével és hangoztatásával felelek : hogy egyletünknek alig 
lehet csak egy tagja is : a ki a jogi oktatásban — a helyesen for- 
mulázott és értelmezett gyakorlati irányt ne helyeselné. (Általá
nos helyeslés.) Teljesen egyetértünk mindnyájan egy nagy férfiú 
ama mondásával: «А helyes theoriának a gyakorlat által kell 
irányoztatnia, s a gyakorlatnak a helyes theoria által vezettet
nie.» Igen szomorú fogyasztó az államháztartásban a puszta 
theoretikus, valamint a puszta praktikus is. A kettő kiegyenlíté
sétől, a kettőnek összhangzásba hozatalától függ a helyes meg
oldás. A gyakorlatnak termékenyíteni kell az elméletet, s az 
elméletnek, az elposványosító kézimunkásságtól megoltalmaz
nia — vagy inkább abból kiragadnia — a gyakorlatot. Hitem és 
meggyőződésem szerint: e harmóniában van egyedül a haladás, 
ez az, a mi egészséges fejlődést — a tudománynak és az életnek 
oly szükséges — s nálunk már halaszthatatlanná vált találko
zását előmozdítani, megvalósítani fogja.

Nincs egyéb hátra, mint hogy köszönetemet fejezzem ki a 
tudós felolvasó urnák azon tevékeny buzgalmáért, melylyel a 
nagy kérdésnek helyes irányba való vezetéséhez, a nagy feladat
nak megoldásához járult; s különösen köszönetemet — az egy
let köszönetét fejezem ki azért: hogy kitűnő felolvasásának 
színhelyéül egyletünket választva: hasznos tevékenységünk so
rozatát, ezen értékes és jelentékeny munkálattal szaporítani 
szives volt. (Éljenzés.)
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TÖRVÉNYHOZÁSI REFORMOK A BIZTOSÍTÁSÜGY
TERÉN.

A biztosítási intézmény közgazdasági és társadalmi fontos
sága általánosan el van ismerve. Terjedésében óriási mérveket 
ölt és évről-évre újabb tért hódít magának. És mentül szélesebb 
rétegekbe hatol be, annál nagyobb körök barátkoznak meg az 
eszmével, annál több elem ismeri fel az intézmény gazdasági jó
tékony hatását és annál nagyobb körökben ébresztetik fel a ta
karékossági érzet. Kétségtelen tehát, hogy ezen intézmény ma 
már a gazdasági jóllét tényezői között jelentékeny szerepet játszik.

N em vonjuk ugyan kétségbe, hogy az intézmény nálunk is 
fejlődik, de a haladás nem felel meg a jogosult várakozásnak és 
nem áll viszonylagos arányban sem, azon nagyszabású terjesz
kedéssel, melylyel a külföldön találkozunk.

Az egészséges és fokozatos fejlődésnek főakadályát abban 
találjuk, hogy hiányoznak hatályos törvényes intézkedések, me
lyek a biztosítottban feltétlen megnyugvást kelthetnének arra 
nézve, hogy a biztosító, minden körülmények között, képes és 
hajlandó lesz elvállalt kötelezettségeinek megfelelni és a szerző
désnek kellő foganatot szerezni.

Ezen irányban kell tehát a bajt orvosolni, ha azt akarjuk, 
hogy a biztosítási intézmény erős gyökeret verjen és oly fejlő
désnek induljon, melyet, erkölcsi és gazdasági nagy jelentőségé
nél fogva, méltán megérdemel.

A biztosításügy kettős irányban reformálandó. Gondoskod
nunk kell egy részt arról, hogy a biztosítási vállalatok megala
kulása oly előfeltételek teljesítésétől tétessék függővé, melyek 
kellő garantiát nyújtanak arra nézve, hogy a szerződő biztosí-

1 *-213



4

tottak irányában elvállalandó kötelezettségek beváltatni fognak 
és gondoskodnunk kell arról, hogy a biztosítottaknak eredetileg 
nyújtott biztosság, a vállalat egész fenállása alatt, teljes épség
ben íenmaradjon. Másrészt azonban gondoskodnunk kell arról 
is, bogy a szerződő felek jogviszonyai szabatosan, világosan és 
határozottan szabályoztassanalc. Ezen két irányban kívánjuk az 
alapvető elveket, minden kisebb részletre való kitérés nélkül, 
felfejteni.

Államengedélyezés, állami beavatkozással kapcsolatos ellen
őrzés, nyilvánosság. Ezek azon, leginkább alkalmazott rendsze
rek, melyekre, a biztosítási vállalatok sikeres működése czéljá- 
ból mulliatlanul szükséges közigazgatási intézkedések visszave
zethetők.

Az engedélyezési rendszer czélszerűtlennek bizonyult. Nem 
az állam hatáskörébe tartozik annak elbírálása, hogy szüksé
ges-e vagy sem valamely vállalat megteremtése. A gyakorlati élet 
és a forgalom igényei határozzák meg a szükségeseknek jelent
kező vállalatok megalakulását. Ezen alakulások megnehezítése 
a gazdasági fejlődést bénítja meg. De ezen felül az engedélye
zés, a nélkül, hogy a szédelgő vállalatok keletkezését megaka
dályozná, azok alakulását még elő is mozdítja, mert, bár telje
sen indokolatlanul, bizalmat ébreszt a nagy közönségben oly 
vállalatok iránt, melyek államengedély folytán a megbízhatóság 
és szilárdság látszatával bírnak. Az engedélyezési rendszer ezek 
szerint károsnak bizonyulván, teljesen indokoltnak tartjuk, hogy 
törvényhozásunk azon álláspontot fogadta el, mely a vállalat 
alakulásához az államengedélyt nem kívánja meg.

Nem bizonyult jobbnak a gyakorlati életben és azért he- 
lyesen ejtetett el törvényhozásunk által az állami beavatkozás
sal kapcsolatos ellenőrzés rendszere is. Ott, a hol ezen rendszer 
van behozva, az állam a vállalat alakulására, szervezetére, veze
tésére és kezelésére mélyrehajtó befolyást gyakorol, miből ter
mészetszerűleg következik, hogy ezen ténykedése által a kér
déses vállalatok működéséért és üzletéért erkölcsi felelősséget 
vállal. Minthogy azonban a tapasztalat mutatja, hogy az ily mó
don gyakorolt beavatkozás és fölügyelet sem óvja meg teljesen
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a vállalatok esetleges elbukását, ezen rendszer csak tévedésbe 
ejteni alkalmas a benne bízó nagy közönséget.

A publicitás rendszere, melyet a mi törvényünk elfogadott, 
abból indul ki, hogy a biztosító vállalatok működésének ellen
őrzése a nagy közönségre bizassék és e végre a törvényhozás 
részéről oly kötelező szabványok alkotandók, melyek a közön
ségnek lehetővé teszik a vállalat működését ellenőrizni. E őzéi
ből nyilvánosságra hozandók nemcsak a vállalatok részletes üz
leti eredményei, hanem alkalom és mód nyújtandó a közönség
nek, hogy magának kellő tájékozást szerezzen a vállalatok mű
ködésének egyes mozzanatairól és az alkalmazásba vett lénye
gesebb üzleti elvek mibenlétéről. A törvényhozás ezen czél elé
résére az ily vállalatokat meghatározott szabályok megtartására 
kötelezte és ezekkel lehetővé kívánta tenni a közönségnek, a 
vállalat működésének ellenőrzését.

Másfél évtized tapasztalata elég bizonyságul szolgálhat arra 
nézve, hogy a hatályban levő közigazgatási intézkedések hibás 
alapokra vannak fektetve és azért a szándékba vett czélt nem 
érték el.

A publicitás rendszere egymagában nem elegendő, hanem 
kiegészítendő az állam felügyeleti és ellenőrzési rendszerével.

Nem vagyunk barátjai az állami beavatkozásnak, bármily 
alakban jelentkezzék is, ott, a hol az nem múlhatlanul szükséges. 
Es így a biztosítási vállalatoknál sem tartanók kívánatosnak az 
állami felügyeletet és ellenőrzést, ha a biztosítottak maguk gon
doskodhatnának saját érdekeik megóvásáról. Ez azonban nem áll 
módjukban, mert különös szakértelmet kíván annak megítélése, 
hogy mily elvek és ezen elvek mily módon való keresztülvitele 
szükséges arra, hogy valamely vállalat kellő biztosítékot nyújt
son az elvállalt biztosítás teljesítésére, ezen szakértelem pedig 
hiányzik. Hogy tehát a biztosítási intézmény eredményre vezes
sen, a törvényhozónak áll kötelességében gondoskodni arról, 
hogy a biztosítás teljesítésére vállalkozó intézet oly helyzetben 
legyen, mely arra képesíti, hogy elvállalt kötelezettségeinek, 
minden körülmények között és minden irányban, eleget te
hessen.

Az állami felügyelet és ellenőrzésre vonatkozó közigazga
tási intézkedések két irányban szükségesek. Kell hogy kitérj ed-
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jenek egyrészt a vállalat keletkezésére és alakulására, tehát azon 
előfeltételek megállapítására, melyeknek teljesítése mulliatlanul 
megkövetelendő, ha azt akarjuk, hogy a vállalat életrevaló, a 
biztosítási intézmény czéljának sikeres megvalósítására alkalmas 
és képes legyen. Másrészt pedig kihassanak a vállalat egész 
fennállási tartamára, tehát a felügyelet és ellenőrzés folyton és 
megszakítás nélkül gyakoroltassák, nehogy a különben keletke
zése idejében életrevaló vállalat megszűnjék azon garantiákat 
nyújtani, melyek a biztosítottak megnyugvását és biztosságát 
alkotják.

Az intézmény biztossága szempontjából szükségkép és min
den körülmények között megkövetelendő a vállalattól, hogy két
ségtelen garantiát nyújtson arra nézve, hogy a biztosítottak irá
nyában elvállalandó kötelezettségeinek megfelelni képes leszen. 
Nem a szabad verseny korlátozandó, hanem a szabad verseny 
korlátái között oly materialis biztosítékok követelendők, melyek 
az intézmény életrevalóságát, szilárdságát és fizetésképességét 
biztosítják. Ha ily biztosítékok nem nyujtatnak, lehetetlenné 
kell tenni a vállalat keletkezését, csírájában kell megsemmisí
teni, nehogy később a nagy közönség megkárosítását, százezrek 
gazdasági tönkrejutását eredményezzék. E végből szükséges a 
vállalatot oly alaptőke kimutatására szorítani, mely kötelezett
ségei teljesítésére mindenben képesíti; a tartalékok alakítására 
nézve oly elvek alkalmazására kell kötelezni, melyek az elvállalt 
kötelezettségek teljesítlietósének alapfeltételét képezik és a tar
talékoknak oly értékekben való elhelyezésére kell kényszeríteni, 
melyek kellő garantiát nyújtanak arra nézve, hogy a biztosítás 
czéljának eléréséhez szükséges alapkellékek megvannak.

Ugyancsak az intézmény biztossága szempontjából nem 
elegendő azonban, ha a vállalat keletkezésekor gondoskodunk 
róla, hogy helyes és szilárd alapra legyen fektetve, hanem gon
doskodnunk kell arról is, hogy a vállalat keletkezése után és 
fennállásának egész tartama alatt a biztosságot és fizetésképes
séget megtartsa. E végből szükséges, hogy az állam fentartsa 
magának a felügyeleti és ellenőrzési jogot oly irányban, mely 
képesíti annak megítélésére, hogy a helyes elvek szerint alakí
tandó tartalékok tényleg úgy alakíttatnak is, a mint az előn-va 
van és oly módon helyeztetnek el, a mint a biztosítottak jogos
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igényei, a vállalat biztossága és szilárdsága megkívánja. Es e 
végből gondoskodni kell arról is, hogy a biztosítási vállalat alap
tőke reductiója lehetetlenné tétessék.

Lássuk immár azon főbb törvényes intézkedéseket, melyek
nek feladata, hogy a biztosítási vállalat biztos és szilárd alapokra 
legyen fektetve és ezélja, bog}- a biztosítottak jogos igényei meg
védessenek. Törvény szerint minden biztosítási vállalat köteles 
a czégbejegyzésre illetékes törvényszéknél a biztosítási ügyletek 
minden ágára nézve, melylyel foglalkozni szándékozik, külön- 
kiilön legalább százezer forintnyi tényleg befizetett biztosítási 
alapot kimutatni. (K. t. 453. §.) Ezen határozmány kiterjed a 
külföldi biztosítási vállalatokra (k. t. 461. §.).

Ha tehát biztosítási vállalat megalakulni és működni akar, 
köteles a biztosítási ügyletek minden ágára 100,000 frtnyi ala
pot kimutatni. Azon biztosítási ágak alatt, melyekre nézve a 
törvény a biztosítási alap kimutatását megkívánja, a biztosítás
nak bárom főága: kárbiztosítás, életbiztosítás és viszontbiztosítás 
értetik. Ha tehát valamely biztosítási vállalat csupán a kár
biztosítással, habár annak több fajával, példáúl tűz-, jég- és 
fuvarozási biztosítással, vág}- csupán az életbiztosítással, habár 
annak több fajával, példáúl halálesetre, élettartamra — testi 
épségre vonatkozó biztosítással, avagy végre csupán a viszont
biztosítással, akár vonatkozzék ez a kárbiztosításra, akár az élet
biztosra, — kíván foglalkozni, csak 100,000 frt biztosítási alap 
kimutatására kötelezhető, mert a törvény által szabályozott 
biztosítási ágak közül csak egyet gyakorol, holott azon vállalat, 
mely a kárbiztosításnak és életbiztosításnak egy-egv faját pél
dáúl tűzbiztosítást és halálesetre szóló biztosítást, vagy pedig 
viszontbiztosítást kár és életbiztosítás tekintetében, akar foly
tatni, 200,000 forint alapot és valamennyi biztosítási ággal 
foglalkozó vállalat 300,000 forint alapot tartozik kimutatni. 
Nagyobb biztosítási alap egyáltalán nem követelhető. Hogy a 
törvény a számszerűleg meghatározott biztosítási alap kimutatását 
a biztosítás három főágára-, a kár-, élet- és viszontbiztosításra — 
korlátozta és azt a biztosítási ágak egyes fajan-a ldterjeszteni 
nem kívánta, mutatja egyrészt a biztosítási ügylet beosztásának 
oekonomiája, mely habár a kár- és életbiztosítás több faját is 
szabályozza, csupán az érintett három főágat szabályozza önálló
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fejezetekben és igazolják másrészt s főleg a kereskedelmi tör
vényjavaslat tárgyalására egybehívott értekezlet jegyzőkönyvei, 
melyekből minden kétséget kizárólag kitűnik, hogy külön bizto
sítási ágaknak a kár-, élet- és viszontbiztosítás tekintendők. 
(Enquéte jegyzőkönyvek 356. 1.)

Nyilvánvaló ezekből, hogy mostani törvényünk alapján 
biztosítási vállalattól, mely egy biztosítási ág minden nemével 
kíván foglalkozni, 100,000 írtnál, és mely valamennyi biztosítási 
ággal kíván foglalkozni, 300,000 írtnál nagyobb biztosítási alap 
kimutatását követelni nem lehet. Ily alap kimutatása azonban, a 
biztosítottak jogos igényeinek mégoltalmazására, a kellő védel
met a legtávolabbról sem nyújtja.

Mi a czélja a biztosítási alapnak ? A vállalat által elvállalt 
kötelezettségek biztosítása. És ez áll az elemi biztosításnál ép 
úgy, mint az életbiztosításnál. Mindkét vállalat koczkázattal jár. 
Ez lényeges alkateleme a biztosítási ügyletnek. Csak a koczkázat 
természete nem egészen egyenlő. Mig az életbiztosítás szigorú 
számtani elveken nyugszik és ezen elvek helyes és megfelelő 
alkalmazása mellett a koczkázat bizonyos korlátok közé van 
szorítva, addig az elemi biztosítás, tapasztalat szerint, kevésbbé 
megbízható statisztikai adatokra támaszkodván, nagyobb koczká
zattal van összekötve. Mindkét biztosítási ágnál a biztosított 
felek által fizetett dijak képezik azon alapot, melyből a vállalat 
kötelezettségei első sorban fedezetet nyernek. De ha ezen fedezet 
nem elégséges, kielégítési alapot, másod sorban az alaptőke 
nyújt. Az elemi biztosításnál a díjaknak azon része, mely a 
költségek levonása után fenmarad, képezi sajátképen a tartalé
kot, melyből a vállalat a bekövetkezett károk folytán előállott 
kötelezettségeit fedezi és ha ezen díjbevételeket a károk meg
haladják, a kötelezettség teljesítése kipótlást keres az alaptőké
ből. Ettől eltérő természetű az életbiztosítási díjtartalék. Itt a 
kezelési költség levonása után fenmaradó díjbevétel egy része a 
koczkázati tartalékra fordíttatik, a másik részéből alkottatik a 
díjtartalék. Ez a díjtartalék a biztosítási összeg esedékessége 
idejében a biztosítási összeg fedezésére elegendő akkor, ha a 
biztosított a halandósági táblázatok szerint az emberi élet végső 
határának elfogadott kort tényleg eléri, ha azonban ezen kort el 
nem éri és ennélfogva a biztosítási összeg a számítás szerinti idő
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előtt esedékessé válik; akkor a díjtartalék a biztosítási összeggel 
nem azonos, annak fedezésére nem elegendő, hanem szükséges 
a díjtartaléknak kipótlása a biztosítási összeg erejéig, ezen 
kipótlás pedig a koczkázati díjból, esetleg az alaptőkéből történik.

Nyilvánvaló mindezekből, bogy a bizt. vállalatnál a mate
rialis garantia tekintetében, mily nagyfontosságú szerepet ját
szik az alaptőke. Ez egyik reális biztosíték arra nézve, hogy a 
vállalat kötelezettségeinek, lehetőleg minden körülmények kö
zött, eleget tenni képes.

Ha tehát azt akarjuk elérni, hogy a bizt. intézmény iránti 
bizalom és érdekeltség megszereztessék, hogy a vállalat hitel- 
képessége megnyugvást és biztosságot nyújtson a közönségnek, 
hogy a biztosítottak jogai és vitális érdekei megóvassanak, akkor 
a biztosítási intézmény egészséges fejlődésének érdekében arra 
kell törekednünk, hogy a vállalat lehetőleg oly alaptőkével ren
delkezzék, mely a biztosítottak követeléseire kellő fedezetet és 
biztosítékot nyújt.

A mostani törvény szerint megkívánt 100,000 fit biztosí
tási alap sem az elemi biztosításnál, sem az életbiztosításnál 
kellő fedezetet, kellő biztosítékot nem nyújt. És ha figyelembe 
veszszük, hogy a biztosítási vállalatnak első berendezési és fel- 
szerelési költségei nagyobb összegeket felemésztenek, úgy hogy 
már magára a szervezésre sem marad fenn intact a jelzett 
alap, — ha továbbá figyelembe veszszük, hogy a biztosítási vál
lalatnak szervezési költségei, az ügyletek természeténél fogva, 
tetemesen nagyobi) kiadásokat igényelnek, mint bármely más 
vállalaté, — akkor bátran mondhatjuk, hogy a 100,000 frt biz
tosítási alap kimutatása mellett működését megkezdő bizt. vál
lalat, már működése első kezdetén számba sem vehető csekély 
összeggel fog rendelkezni és ha mindjárt eleinte véletlenül 
nagyobb kötelezettségei válnak teljesítendőkké, az egész vállalat 
megrendül vagy össze is omlik. De ez még a kisebb baj, mert 
mentői előbb bukik el az ily vállalat, annál kevesebb gazdasági 
pusztítással jár. Mentői kedvezőbbek az első koczkázatok és 
mentői tovább folytatja ennek folytán működését, mentői szé
lesebbre terjeszti ki üzletkörét, annál nagvobbakká válnak köte
lezettségei a biztosítottak irányában, annál nagyobb összegekké 
gyarapodnak a biztosítottak összetakarított fillérei és annál
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súlyosabban éri azután őket később a csapás, mely előbb-utóbb 
kellő fedezeti alap hiányában, mégis bekövetkezik. Hazai bizto
sító intézeteink csaknem sorban elbuktak (Hungária, Hunia, 
Victoria, Nemzeti biztosító társaság, Haza, Tisza stb.) elbuktak 
pedig nagyrészt azért, mert nem állott rendelkezésükre kellő 
fedezeti alap kedvezőtlen, válságosabb időkben bekövetkezett 
nagyobb károk, illetve esedékessé vált nagyobb kötelezettségek 
teljesítésére. Ezen szomorú tapasztalatok kényszerítő hatalma 
lehetetlen, hogy nagyobb óvatosságra ne intsen, lehetetlen, hogy 
ezen vészes példák útmutatásról ne szolgáljanak azon reformok 
megalkotásánál, melyek immár elodázhatatlanok.

Azt tartjuk, hogy a biztosítási vállalat bármelyik ágának 
sikeres folytatása a jelenleginél sokkal jelentékenyebb biztosí
tási alapnak kimutatását múlbatatlanúl szükségessé teszi. Ha a 
vállalat biztosságát veszélyeztetni nem akarjuk, a biztosítási 
ügyletek minden ágára nézve külön-külön 500,000 frt biztosí
tási alap kimutatása megkövetelendő.

Magától értetődik, hogy ezen alapfeltétel a külföldi bizto- 
tási vállalatokra is kiterjesztendő volna. Külföldi vállalat műkö
désének megkezdése előtt, hasonlag minden egyes biztosítási 
ágra nézve ugyanazon biztosítási alap kimutatására volna köte
lezendő, mint a belföldi vállalat és ezen biztosítási alapot nem
csak működésének egész tartama alatt, hanem mindaddig a 
belföldön tartozzék elhelyezve tartani, míg a belföldön kötött 
ügyletei teljesen lebonyolítva nem lettek. Ily intézkedést annál 
szükségesebbnek és annál indokoltabbnak tartunk, meri a mos
tani törvény kiváltságot ad a külföldi vállalatnak kénye szerint 
a belföldi biztosítottak legjogosultabb igényeinek teljes kiját
szására. Ha üzletei szerencsétlenek, kárai tetemesek és kötele
zettségei terhesek, — beszünteti működését, törölteti képvise
leti czégét és vagyonostul kimegy az országból. Ebben őt törvé
nyünk szerint megakadályozni nem lehet. Az ily állapot 
tarthatatlan. Nem egyéb, mint privilegium a külföldi vállalatok
nak addig folytatni az üzletet, míg a szerencse kedvez és beszün
tetni a működést, ha válságosabb idők állanak be. Kihasználni 
és megkárosítani a közönséget. Sem igazság, sem méltányosság 
nem indokolja az ily kedvezményezést. Ha megkívánjuk a biz-
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tosságot a belföldi vállalattól, meg kell követelnünk azt a kül
földitől is.

Sem nem kielégítő, sem nem nyújt kellő védelmet a bizto
sítottaknak azon további törvényes intézkedés, hogy a biztosítási 
vállalatok azon elveket, melyek szerint a díjtartalék elhelyezte
tik és életbiztosítási vállalatok ezenfelül a díjtartalék kiszámítá
sának elveit, az ennél alkalmazott halandósági, illetőleg élet
tartami táblázatok bemutatása és a számításnál alapul vett 
kamatláb kijelölése mellett, bejelenteni tartoznak. A biztosítási 
vállalatok biztossága és fizetésképessége tekintetében nagy jelen
tőségűek azon alapvető elvek, melyek szerint a díjtartalék meg- 
alakíttatik és a megalakított díjtartalék elhelyeztetik. A vállalat 
kötelezettségeit a díjakból fedezi. A díjak egy részét kezelési, 
szerzési s egyéb költségekre fordítja, a másik részéből alkotja 
azon tartalékot, melyből a beállott károkat, az esedékessé vált 
fizetéseket teljesíti. A biztosítás minden ágánál azonos a forrás, 
mely a fedezeti alapot nyújtja. Kárbiztosítás és életbiztosítás 
egyformán a díjakból merít. Eltérés csak a díjak felhasználásá
nak azon módjában van, mely a tartalékok alakítására vezet. 
Másként áll ez az elemi, — és másként az életbiztosításnál. Az 
elemi biztosításnál a díjak hováfordítása és a tartalék mikénti 
alkotása igen egyszerű, — az életbiztosításnál ellenben már 
complicáltabb. Az elemi biztosításnál, a díjbevételnek a keze
lési és egyéb költségek levonása után fenmaradó része, szolgál 
a károk kiegyenlítésére. Bizonyos időszakra vonatkozó tiszta 
díjbevétel az ugyanazon időszak alatt bekövetkezett károk fede
zésére fordíttatik; minthogy azonban az elvállalt koczkázat nem 
mindig nyer befejezést a számadási évben és minthogy a dijak 
hosszabb időre, évekre is előre fizettetnek az ugyanazon időre 
szóló koczkázattal szemben, igen természetes, hogy a hosszabb 
időbeli koczkázatért fizetett díjak, nem fordíthatók rövidebb 
időben baállott károk kiegyenlítésére, hanem ezen díjaknak 
fedezetet kell nyújtani az egész koezkázati időn át bekövetkez
hető károkra. A koczkázatot arányba kell állítani a díjbevétellel. 
És hogy a későbbi koczkázat az előre fizetett díjban fedezeti ala
pot nyerjen, ezen előre fizetett díjakból az ugyanezen időre vál
lalt koczkázat fedezésére alapot — díjtartalékot — kell gyűj
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teni. Tíz évre köttetik a biztosítás, a díj ezen időre előre fizet
tetik, a koezkázat ezen időre vállaltatik. Az első évre eső tiszta 
díj az első évi károk kiegyenlítésére szolgál, a többi évekre eső 
tiszta díjakból a többi években bekövetkező károk fedezésére 
tartalék gyüjtetik. Az előre fizetett díjak a jövendőben várandó 
károk tartalékát képezik. E mellett a szerencsés lefolyású, ked
vező viszonyok melletti évek nyereségének fel nem használt 
részéből a szerencsétlen lefolyású, kedvezőtlen évekre való tekin
tettel szintén tartalék (nyereségtartalék) szokott alakíttatni, a 
mely azonban a díjtartalékkal nem azonos természetű. Ez arra 
szolgál, bogy a kedvezőtlen években beállott károk, ha a rendes 
díjbevételek kellő fedezetet nem találnak, a nyereségtartalékból 
nyerjenek kárpótlást. A nyereségtartalék tehát rendkívüli körül
mények között nyújt fedezetet.

Az elemi biztosításnál szokásos díjtartaléktól egészen eltérő, 
lényegileg elütő természete van az életbiztosítási díjtartaléknak, 
a mint eltérő rendeltetésük van a díjaknak is e két biztosítási 
ágnál.

Az életbiztosítási díj kettős rendeltetéssel bír. A díjnak egyik 
részéből alkottatik a tartalék. A díjnak ezen része takarékbetét. 
Ezen, a biztosítás tartama alatt folyton fizetett és a tartalékot 
gyarapító takarékbetét, a biztosítási összeg esedékessége idejé
ben azonos volna a biztosítási összeggel, ha a biztosított a halá
lozási táblázatok szerint az emberi élet végső határának elfoga
dott kort mindig elérné. Minthogy azonban a biztosított az 
érintett végső életkori nem mindig éri el, a díjnak takarékbetét 
része magában véve nem elegendő, hanem szükséges, hogy ezen 
díj kiegészíttessék oly módon, mely által lehetővé tétetik, hogy 
a biztosító, tekintet nélkül arra, hogy a befizetett takarékbetétek 
a kötelezettség teljesítésének esedékessége időpontjában a bizto
sítási összeget elérik-e vagy sem, a biztosítási összeget megtérít
hesse, vagyis szükséges a díj takarékbetétrészének kipótlása. 
A díjnak ezen másik része a koczkázati díj. A koczkázati díjnak 
rendeltetése abban áll, hogy a mennyiben a teljesítendő kötele
zettség, számítás szerint időelőttileg esedékessé válik, a takarék- 
betétből alkotott tartalékot kiegészítse. A takarékbetétből a tar
talék gyüjtetik, a koczkázati díj biztosítási czélokra fordíttatik. 
A takarékbetétből alkotott tartalék a biztosított tulajdonát képezi
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és a biztosító által pusztán kezeltetik, a koczkázati díj a bizto
sító tulajdona, mely felett korlátlanul disponál.

Nyilvánvaló ezekből azon különös fontosság, melylyel a 
díjtartalék bír és ebből folyólag azon nagy jelentőség, melylyel 
azon elvek bírnak, melyek szerint a díjtartalék alkottatik. Ha 
helyesek a díjtartalék alakításának alapelvei, nevezetesen, ha 
liélyesek a halandósági táblázatok és a számításnál alapul vett 
kamatláb, akkor a díjtartalék oly fedezeti alapot fog nyújtani, 
mely a teljesítendő kötelezettség beváltására rendszerint ele
gendő lesz. Ha ellenben a díjtartalék megteremtése hibás elve
ken nyugszik, hiányzik a materiális garantia arra nézve, hogy 
rendelkezésére áll a vállalatnak oly forrás, melyből annyit 
meríthet, a mennyire fizetményei teljesítése szempontjából szük
sége lesz. Döntő fontosságot kell tehát tulajdonítani azon elvek 
megállapításának, melyek a díjtartalék alkotásánál irányadók. 
Ettől függ a vállalat biztossága és fizetésképessége, ettől függ a 
biztosítottak igényeinek kielégítlietése. Ezen elvek megválasztá
sát és alkalmazását kizárólag a vállalatokra bízni és a hatályos 
ellenőrzést elmulasztani annyit tesz, mint a biztosítottak vagyo
nát a vállalat önkényének kiadni. Hogy a díjtartalék alakításá
nak elvei bejelentetnek, ennek sem értelme, sem czélja. A vál
lalat bejelenthet bármily elvet, alkalmazhat bármily halandósági 
táblázatot, alapul vehet bármily kamatlábat és ehhez képest 
alkothatja a tartalékot egészen tetszése szerint. És ha a bejelen
tett elvek minden kétségei kizárólag hibásak, helytelenek és ered
ményre nem vezethetők, ha mathematikai pontossággal ki lehet 
mutatni, hogy képtelenség a bejelentett elvek alapján alkotandó 
díjtartalékból a teljesítendő kötelezettségeknek megfelelni, a 
mostani törvény nem ad fegyvert kezünkbe, a biztos bukásnak 
kitett vállalatot szilárd, megfelelő elvek alkalmazására kénysze
ríteni. Még a publicitás elvének sincs elég téve, mert hisz ezen 
elvek közzé sem tétetnek s így a nagy közönség előtt nem is 
ismeretesek, de ha a legnagyobb nyilvánosság elé hozatnának is, 
közzétételük mi haszonnal sem járna, mert a közönség kellő 
szakértelemmel nem bír és nem is bírhat annak megítélésére, 
hogy vájjon a complicált számítások és a különös szakértelmet 
igénylő műtétek helyes vagy helytelen alapra vallanak-e.

De van még egy igen fontos ok, mely sürgősen megköve-
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teli, hogy a mostani állapot véget érjen. Es ez az életbiztosítási 
díjtartalék jogi természete. A biztosítási díj egy részéből alkotott 
életbiztosítási díjtartalék ugyanis a biztosítottak tulajdonát 
képezi. Nem akarjuk bővebben indokolni ezen nézet jogosultsá
gát a tudomány, gyakorlat és positiv törvény szempontjából, 
hanem utalunk e tekintetben 1879. évben, a «Magyar Igazság
ügy« XI. kötetében megjelent és az életbiztosítási díjtartalék jogi 
természetét részletesen tárgyazó értekezésünkre. Itt és ez alka
lommal csak annyit kívánunk kiemelni, hogy a tudomány művelői 
között folyton gyarapodik azok száma, kik elismerik, hogy az 
életbiztosítási szerződés kettős jogi természettel bír, részben 
takarék-, részben biztosítási szerződés, és hogy a biztosított 
által befizetett biztosítási díj részben takarékbetét, részben kocz- 
kázati d íj; elismerik, hogy a díjnak takarékbetét részéből alkot- 
tatik a tartalék azon rendeltetéssel, hogy azt a biztosító 
kezelje és felszaporodott kamataival a biztosítási ügylet lebonyolí
tásakor a biztosítottnak, illetve kedvezményezettnek kiszolgál
tassa; elismerik, hogy a tartalék a biztosító kezelése alatt áll, 
de a biztosított tulajdonát képezi; elismerik végre a koczkázati 
díjnak abból álló rendeltetését, hogy általa a gyűjtött tartalék, a 
mennyiben ez az ügylet lebonyolításakor a kötelezettség teljesí
tésére elegendő nem volna, kiegészítendő. — Ugyanezen állás
pontot foglalja el a gyakorlat. A biztosító társulatok ugyanis 
vagy a biztosítási díjnak takarékbetét részét, díjtartalék czímén, 
a kamatokkal és a kamatok kamatjaival együtt, minden egyes 
biztosítottnak külön javára írják és kezelik mindaddig, míg a 
biztosítási összeg esedékessé válik és neki kiszolgáltattatik, — 
vagy pedig a díjtartalék összegét a biztosítottak összeségenek 
javára írják és minden egyéb vagyontól teljesen elkülönítetten 
könyvelik és kezelik és pedig olyként, hogy minden perczben 
az utolsó krajczárig a legpontosabban megállapítható és consta- 
tálliató, hogy mily összeg erejéig van részesedésben minden egyes 
biztosított az összes díjtartalékra nézve. Látnivaló ebből, hogy a 
biztosítási vállalatok az elmélet által elfogadott elvet helyesnek 
találták, azt magukévá tették és a gyakorlatba átültették és ezen 
elv a gyakorlatban gyökeret is vert. Végre jogosult és helyes ezen 
álláspont törvényünk szempontjából is. Törvényünk ugyanis 
nem tartalmaz intézkedést, mely életbiztosítási ügyletnél a díj
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tartalékot a biztosító tulajdonának nyilvánítaná, nem létesít 
tehát az elmélettel és gyakorlattal ellenkező intézkedést. Már 
pedig, ha a törvényhozó nem tartotta volna helyesnek a díj
tartaléknak azon jogi természetét, melyet elmélet és gyakorlat 
egyaránt megállapított, ha a törvényhozó nem tette volna magá
évá azon elvet, melyet az elmélet felállított és a gyakorlat elfoga
dott s mely szerint a díjtartalék a biztosítottnak tulajdonát 
képezi, akkor bizonyára nem mulasztotta volna el a törvényben 
ezen ellenkező elvnek nyílt kifejezést adni. Törvényünk azonban 
egy intézkedést sem foglal magában, mely a díjtartalék jogi ter
mészetét másként határozná meg, mint a hogy azt elmélet és 
gyakorlat egybehangzóan meghatározza, sőt ellenkezőleg, egyes 
intézkedései azt bizonyítják, hogy az életbiztosítási ügyleteknél 
alkotandónak határozott díjtartalék a biztosítottnak tulajdona, 
hogy a biztosítónak a díjtartalékra vonatkozó joga annak keze
lésére és pedig csupán a törvényben taxatíve felsorolt módokon 
való kezelésére terjed, hogy tehát a törvény azon elméletileg és 
gyakorlatilag helyesnek ismert elvet, mely szerint a biztosított
nak a díjtartalékhoz tulajdonjoga van, megerősítette és sanctio- 
nálta.

Ha már most a díjtartalék a biztosítottnak tulajdona, 
melyet a biztosító csak depositumként kezel és melyet az esedé
kesség bekövetkeztekor minden körülmények között a biztosí
tottnak kiszolgáltatni tartozik, akkor igen természetes, hogy 
mélyreható fontossággal bű- annak megállapítása, hogy ezen 
díjtartalék, mely irányadó elvek szerint alakítandó. Helyes elvek 
alkalmazása mellett a díjaknak oly része fog tartalék gyűjtésére 
fordíttatni, mely kamataival együtt oly összegre fog felszapo
rodni, hogy a kötelezettség esedékességének bekövetkezte idő
pontjában minden valószínűség szerint elégséges lesz a teljesí
tésre és ez esetben a biztosítottnak a biztosítási díj egy részéhez 
való tulajdonjogán sérelem nem is fog ejtetni. Míg ellenben, ha 
helytelen elvek szerint alakíttatik a tartalék, ha a díjaknak cse
kélyebb része fordíttatik tartalékgyűjtésre, mint a mennyi a 
helyes elvek szerint szükséges, hogy a czél eléressék és elérhető 
legyen, akkor a vállalat által a biztosítottak tulajdonjoga egye 
nesen megrövidíttetik.

A törvény az életbiztosítási díjtartaléknak alkotását impera-
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tive meghagyja a biztosítónak és ezzel kötelességévé teszi, hogy 
a díj egy részét tartalékgyűjtésre fordítsa; a törvény továbbá 
kötelezőleg meghagyja a biztosítónak, hogy a díjtartalékot miként 
helyezze el, tehát a tartalék kezelésére korlátot von, — de nem 
határozza meg sem azon elveket, melyek szerint a díjtartalék 
alakítandó, sem nem határozza meg a halálozási táblázatokat 
és kamatlábat, melyek a tartalékgyüjtésnél alkalmazásba veen
dők, sőt az irányelveket sem állapítja meg, melyek követendők 
s így teljesen a vállalat tetszésére bízza, hogy mily módok és 
mily elvek szerint akarja a tartalékot alakítani és gyűjteni. Ezzel 
pedig a biztosítási vállalat kezébe adja a fegyvert, hogy teljesen 
önkényűleg járjon el a biztosítottak jogaival és érdekeivel és 
megsemmisítse azon törvényes intézkedések hatályát, melyek 
arról rendelkeznek, hogy a díjtartalék egyáltalán alkotandó és 
az alkotott díjtartalék miként helyezendő el. Mert miként lehet 
foganatja ezen intézkedéseknek, ha ezzel kapcsolatban nincse
nek előírva azon irányelvek, melyek a tartalék alapjául szolgál
janak ? Miként van megvédve a biztosítottnak legfontosabb, leg- 
vitalisabb érdeke, ha köteles ugyan a vállalat tartalékot alkotni, 
és azt biztos módon elhelyezni, de saját belátására és akaratára 
van bízva annak meghatározása, hogy miként alkossa a díjtarta
lékot, hogy 100 frt biztosítási díjból a tartalékgyűjtésre 20 frt, 
vagy 33 frt fordíttassék. Addig, míg a tartalékgyüjtésnél alapul 
szolgáló irányelvek meghatározása a vállalatok egyoldalú önké
nyétől fog függeni, addig, míg a vállalat megfelelő díj- és halá
lozási táblázatok és elérhető kamatláb alkalmazására nem fog 
köteleztetni, nem lehet várni, hogy a díjtartalékra vonatkozó 
törvényes intézkedések bármily tekintetben és bármily irányban 
foganattal bírjanak.

A biztosítottak részére megteremtett biztosíték — életbizto
sításnál -— a vállalat fennállásának egész tartama alatt csak 
akkor fog esorbíttatlanul fennállani, ha az alaptőke reductiója — 
visszafizetés vagy névérték leszállítása által — egyáltalán nem 
engedtetik meg.

Az életbiztosítási vállalatok alaptőkereductiója — mely 
utolsó időkben a hazai biztosító intézeteknél igen divatossá vált 
— az életbiztosítottak jogait és vitalis érdekeit érzékenyen sérti.
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Midőn a biztosított a vállalattal évekre kiható szerződésre 
lép, tekintetted van a vállalatnak a szerződés megkötése idejében 
létező alaptőkéjére. Az alaptőke reá nézve irányadó momentum, 
mert tudja, hogy az általa szerződés szerint teljesítendő fizet- 
mények s illetve az ezekből alakuló díjtartalék nem elegendő 
ugyan minden körülmények közt a kikötött biztosítási összegnek 
esedékesség alkalmával leendő megtérítésére, hanem esetleg 
kiegészítésre szorul, de tudja azt is, hogy ezen kiegészítés 
anyagi biztosítékot talál a társulati alaptőkében. A díjtartalék
nak rendeltetése kétségtelenül az, hogy abból a biztosított halá
lakor az esedékessé vált biztosítási összeg kiszolgáltattassék, de 
másrészt kétségtelen az is, hogy a díjtartalék az életbiztosítási 
szerződés tartama alatt a biztosítási összeg egyenértékét csakis 
azon feltételezés mellett képezi, hogy a biztosítottnak élete 
hamarabb nem szakad meg, mint azon időpontban, melyet a 
halálozási táblázatok az embei-i élet végső határának szabnak. 
A díjtartalék tehát a biztosítási összegnek vélelmezett, de nem 
tényleges egyenértéke. Ha a rendszeres számításnak meg nem 
felelő véletlen az életkort megszakítja és ezzel a díjtartalék 
továbbalkotását és gyarapodását megszünteti, akkor a biztosítási 
összeg egyenértékeül vélelmezett díjtartalék kiegészítésre szorul 
és ezen kiegészítést a vállalat alaptőkéjében találja. A fedezetet 
első sorban a díjtartalék, másodsorban pedig a vállalat alap
tőkéje képezi. Ezek szerint a szerződés megkötésénél a vállalat 
alaptőkéje az életbiztosítottnak nem csak subjectiv elhatározá
sára bír befolyással, hanem irányadó reá nézve azért is, mert 
tényleges garantiát nyújt a szerződés teljesítése iránt. A szerző
désnek egyik lényeges alapfeltételét képezi a megkötés időpont
jában meglevő alaptőke ; ezen lényeges alapfeltételt a vállalat, 
mint égjük szerződő fél, az életbiztosított, mint másik szerződő 
fél beleegyezése nélkül a szerződés megkötése után, egyoldalú
i g  és önkényüleg megváltoztatni nincs jogosítva. A tőkereductio 
által megvonatik az életbiztosítottaktól azon alap, mely követe
lésüknek égjük materiális garantiáját képezte és meljT anyagi biz
tosítékra való tekintettel léptek szerződésre a vállalattal. Ily 
egyoldalú szerződésfelforgatásra pedig a vállalat nincs jogosítva.

Mindezek alapján törvényben kimondandó volna, hogy az 
életbiztosításnál az alaptőkeleszállítás tiltva van. Ha ez meg
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nem történik, akkor a biztosítottaknak eredetileg nyújtott bizto
síték folyton veszélyeztetve, az életbiztosítottak legvitálisabb 
érdekeinek önkényű megsértése a biztosító vállalatok tetszésére 
van bízva.

Végre törvényünk még egy nagy hiányára kell rámutatnunk 
és az e végből szükséges reformot javaslatba hoznunk.

Törvényünk a biztosítási ügy szabályozását tárgyazó magán
jogi szabványaiban részben absolut, megváltozbatlan jelleggel 
bíró intézkedéseket tartalmaz, melyektől a szerződő felek el nem 
térhetnek; részben dispositiv-szabályokat állít fel, melyek külö
nös szerződési intézkedések hiányában, a szerződő felek jog
viszonyainak rendezését czélozzák. A rendelkezések túlnyomó 
része, imperativ természetű, dispositiv rendelkezései csak szór
ványosak.

Kétséget nem szenved, hogy a szerződő felek jogviszonyai
nak szabályozása, a feldolgozandó anyag terjedelménél és 
complikáltságánál fogva, terhes feladat. Nehéz megtalálni a 
középútat, hogy sem a biztosítás fejlődése meg ne akasztassák, 
sem mellékes és lényegtelen határozatok fel ne vétessenek. Ezen 
nehézség azonban nem szolgálhat sem mentségül, sem indokul 
arra, hogy a feladat megoldatlan maradjon, különösen akkor, 
midőn a biztosítási intézmény a kezdetleges fejlődés stádiumát 
már rég elhagyta és a biztosítási jog, haladásában számos ezelőtt 
controvers kérdés positiv megoldását mutatja. Igaz ugyan, hogy 
még mindig merülnek fel újabb meg újabb nemei a biztosítás
nak, de másrészt kétségtelen az is, hogy ezen jog törvényes 
szabályozását akkorig elodázni, míg ezen fejlődésképes intéz
mény minden ágazata a felszínre kerül, annyit jelentene, mint 
a biztosítási jogot részletesen talán soha sem codificálni. Nem 
lehetetlen oly szabályokat felállítani, melyek a contrahensek 
jogviszonyait kimerítően szabályozzák a nélkül, hogy az intéz
mény szabad fejlődését kizárnák. Ily indokból a forgalmi élet
nek bármüy jelenségétől meg lehetne tagadni a törvényes szabá
lyozást, mert ha ezek a biztosításnál előre haladottabb fejlődési 
stádiumban állanak is, azért a tökélyt távolról sem érik el.

Nem tartjuk tehát helyesnek törvényünk azon irányát, 
mely csaknem kizárólag absolut liatálylyal felruházott rendel-
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kezéseket statuál, a nélkül, hogy egyúttal, a biztosítás külön
féle módozatainak meghatározásával, a szerződő felek jogviszo
nyait is kimerítően fixirozná és szabályozná. A biztosítási ügy, 
jelentékenységének megfelelő, állandó gjrarapodásnak csak ak
kor fog örvendeni, ha oly törvény alkotásáról lesz gondoskodva, 
mely a biztosítás összes ágait felölelve, a biztosítási ügyet egész 
terjedelmében és a szerződő felek jogviszonyait részletesen és 
kimerítően szabályozandja.

Minthogy azonban törvényünknek oly irányú reformja, 
mely a szerződő felek összes jogviszonyaira kiterjedjen, rövid 
idő alatt bizonyára nem remélhető, sürgősen gondoskodni kell 
arról, hogy a szerződő felek jogviszonyait jelenleg — törvény 
hiányában — szabályozó és ezen jogviszonyok megítélésénél 
irányadó szerződési feltételek megállapítása, ne legyen kizáró
lag a vállalat kezére bízva; hogy ezen szerződésfeltételek gyö
keresen átalakíttassanak és azoknak foganat is szereztessék.

A most használatos és főleg a kárbiztosításra vonatkozó 
szerződésfeltételek (biztosítási feltételek) sem a positiv törvény 
rendelkezéseivel össze nem egyeztethetők, sem a biztosítottak 
jogosult igényeit ki nem elégítik, sem a biztosítók igaz érdekeit 
meg nem védik. A szerződő felek közös érdekében áll tehát, 
azokat gyökeresen megváltoztatni.

A tapasztalat mutatja, hogy a hány a biztosítási vállalat, 
annyi változata a szerződésfeltételeknek. Csak annyiban egyez
nek meg, hogy halomszámra statuálnak intézkedéseket, melyek 
a törvény határozmányaiba ütköznek és a biztosítottak jogainak 
méltánytalan korlátozását és igényeiknek minél több esetben 
való jogtalan confiscálását czélozzák. El kell távolítani azon 
méltánytalan akadályokat, melyeket ezen feltételek a biztosítot
tak legjogosultabb igényei ellen gördítenek. Meg kell tisztítani 
azon kicsinyes, zaklató feltételektől, melyek a biztosítottat az 
ügylet megkötésétől visszariasztják és a biztosítót, nagy részben 
törvény szerinti hatálytalanságuknál fogva, különben sem része
sítik semmi előnyben. Világos, szabatos és határozott feltétele
ket kell alkotni, ha azt akarjuk, hogy az intézmény fejlődésnek 
és virágzásnak induljon.

Jelen értekezésünk szűk kerete nem engedi meg, hogy a 
szerződésfeltételek minden részletével foglalkozzunk, csak pél-
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daképen kívánunk egy nehányat bírálat tárgyává tenni, hogy 
reformjavaslatunk sürgősségét és szükségét indokoljuk.

A kárbiztosítási feltételek rendszerint a szerződés érvény
telenségét vagy hatályvesztését mondják ki, ha a biztosított 
tényleg meg nem semmisült tárgyakért kárpótlást igényel; ha a 
biztosított a biztosító kiküldöttjének a káradatokra vonatkozó 
felvilágosítást megtagadja, ha a kikötés ellenére jeltáblákat nem 
alkalmaz, ha a vállalat vagy közege ellen illetéktelen helyen 
perel, vagy a kárigények jogérvényes elismerése előtt végrehaj
tást vagy előjegyzést szorgalmaz stb. s ráadásul megszüntetik a 
szerződés hatályát, ha a biztosított bármely szerződési határoz- 
mányt -— akár lényegeset, akár lényegtelent — meg nem tart. — 
Az életbiztosítási feltételek rendszerint szabatosabban vannak 
szerkesztve és nem oly vexatoriusak, mint a kárbiztosítási fel
tételek, mindazonáltal még mindig elég határozatlanok és tör
vénybe ütköző intézkedéseket tartalmazók, (így érvénytelennek 
jelentik ki a szerződést, ha a követelés jogérvényes elismerése 
vagy esedékessége előtt a vállalat vagyona ellen bármily tör
vényes lépés tétetik) úgy hogy ezek is lényeges módosításokat 
igényelnek.

Ha már most figyelembe veszszük, hogy a keresk. törvény 
taxatíve felsorolja a biztosítási szerződés érvénytelenségi és ha
tálytalansági eseteit és hogy ezen törvényes határozmányok 
absolut természetűek és így a szerződő felek közmegegyező aka
ratával sem változtathatók meg; ha továbbá figyelembe veszszük, 
hogy a biztosítási feltételekben foglalt és fentebb jelzett intéz
kedések a törvénynek taxatíve felsorolt rendelkezéseivel ellen
tétben állanak és így érvénynyel és hatálylyal nem bírnak, •— ak
kor be fogjuk látni, hogy az imént jelzett és azokhoz hasonló 
feltételek semmit mondó, hatálytalan szólamok, melyek a vál
lalatnak jogokat nem biztosítanak, érdekeit meg nem óvják, de 
igen gyakran magát az ügylet megkötését felette megnehezítik 
és a biztosított feleket a biztosítási ügylet létesítésétől elidegení
tik. Az intézmény érdekében tehát kívánatos is, szükséges is, 
hogy a most szokásban levő bizonytalan, ingadozó, homályos és 
hatálytalan határozmányok helyébe a törvény rendelkezéseivel 
megegyező, világos, szabatos és méltányos intézkedések lép
jenek.
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Böviden jelezni fogjuk azon irányelveket, melyek alapján 
a biztosítási feltétek alkotandók volnának, ha a szerződő felek 
közös jogosult érdekeit szem előtt akarjuk tartani, ha a biztosí
tottak méltányos igényeit ép úgy megakarjuk óvni, mint a biz
tosítók jogait.

A szerződésfeltételek négy csoportba volnának osztályoz
hatók.

Az első csoportba azon esetek volnának felveendők, me
lyekben a biztosítási ügylet érvénytelen és a melyekben a biz
tosítási szerződés hatályát veszti. Miután úgy az érvénytelenségi, 
mint hatálytalanítási esetek a törvényben taxatíve felsorolvák, 
meg nem változtathatók és sem ki nem bővíthetők, sem meg 
nem szoríthatók, teljesen elégséges volna, ha az idevonatkozó 
törvényes rendelkezések a feltételekben, egész terjedelmükben 
felsoroltatnának.

A második csoportba azon ténykörülmények volnának fel
említendők, melyek fontosságuknál fogva a biztosítás elválla
lására lényeges befolyást gyakorolhatnak és melyeknek valótlan 
előadása vagy tudatos elhallgatása a biztosítónak jogot ad a 
szerződés érvényességének megtámadására. — A törvény sem 
taxatíve, sem exemplificative nem sorolja fel azon ténykörül
ményeket, melyek a biztosítás elvállalására fontosággal bírnak ; 
mindkét szerződő fél érdekében állana tehát, de sok kételynek 
és sok bizonytalanságnak is elejét venné, ha az ily fontos és 
gyakrabban előforduló ténykörülmények exemplificativ felsoro
lása a feltételekben kifejezést nyerne. Nem hiszszük, hogy az ily 
fontos körülményeknek összeségét vagy csak kimerítő fixirozását 
is meghatározni lehetne, de a fontosabb és gyakrabban előfor
dulók felsorolásának meg volna az a jó oldala, hogy a bizto
sítottat figyelmeztetné, hogy minden esetben mily körülménye
ket kell bemondania és melyeket nem szabad elhallgatnia, e 
mellett azonban a biztosító abbeli jogát, hogy egyéb fontos kö
rülmények valótlan bemondása vagy tudatos elhallgatása ese
tében a szerződést megtámadhassa, nem szüntetné meg.

A harmadik csoportba azon feltételek volnának felveen
dők, melyek a biztosítás kezdete előtt telj esi tendők, hogy a 
biztosítási szerződés hatályát, kezdetét vegye.

Kétséget nem szenved, hogy a biztosítási ügylet jogérvénye-
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sen megköthető, a nélkül, a hogy biztosítás kezdete, a koczkázat 
viselése mindjárt az ügylet megkötésekor bekövetkezzék. Mi sem 
áll útjában annak, hogy a szerződés jogérvónyesen létesüljön és 
a biztosítás 8 nap múlva vegye kezdetét. Ebből következik, hogy 
biztosítási ügylet érvényesen létrejöhet a biztosítás kezdetére 
nézve kikötött felfüggesztő feltétellel is. A szerződő feleknek te
hát jogukban áll a biztosítás hatályának kezdetéről a szerző
désben szabadon rendelkezni és így módjukban van a biztosítás 
kezdetét fixirozni; ha pedig ez akaratukban fekszik, akkor egy
szersmind megállapíthatják mindazon feltételeket, melyeknek 
teljesítésétől a biztosítás kezdetét függővé tenni kívánják. Ezek
hez képest a biztosítónak úgy jogában, mint módjában áll, a 
jogos érdekei megóvása czéljából szüle séges és kívánatos min
dazon feltételeket, melyek a positiv törvény absolut rendelke
zéseivel nem ellenkeznek, a tiltó törvényekbe és jó erkölcsökbe 
nem ütköznek s nem teljesíthetlenek, a szerződésbe azon jogha
tá llyal felvenni, hogy ezen feltételeknek, a biztosított részérőli 
előzetes teljesítése után, kezdődjék a biztosítás hatálya.

Végre a negyedik csoportba volnának sorozandók a biz
tosítónak és biztosítottnak jogaira és kötelességeire vonatkozó 
mindazon feltételek, melyek a törvényben megállapítva nin
csenek, vagy melyek a törvényben subsidiarius módon vannak 
szabályozva, a melyekre nézve tehát a szerződő felek közmeg
egyezéssel szabadon és joghatályosan rendelkezhetnek. Ezen 
feltételekre helyezendő a fősúly. Itt nyernének megoldást azon 
jogviszonyok, melyek a biztosító és biztosított között az ügylet 
természeténél fogva a legtarkább és legváltozatosabb alakokban 
fordulnak elő és a biztosítónak legvitálisabb érdekeit ép úgy érin
tik, a mint a biztosítottnak érdekeire is a legmélyebben behatnak. 
Itt általános szabályt felállítani, általános irányelveket megál
lapítani nem lehet. Ezen feltételek mindkét szerződő fél kölcsö
nös jogaira és kötelességeire legyenek méltányos tekintettel. 
Védjék meg a biztosítónak jogos érdekeit minden tekintetben 
és minden körülmények között, de tartsák szem előtt a biztosí
tottak jogos érdekeit is. Ne legyenek zaklatok, kicsinyesek és 
lényegtelen kikötéseket tartalmazók, hanem a biztosítási ügylet 
természetéből következő, annak lényegével kapcsolatban álló 
fontos körülményekre kiterjedők és akkor az ily határozmányok
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nem fognak bénitólag hatni az ügylet megkötésére és az intéz
mény fejlődésére.

A felfejtettek szerint törvényünknek a biztosítási ügy sza
bályozására vonatkozó, imént tárgyalt intézkedései hibásak és 
hiányosak.

Kimutattuk ugyanis, hogy a biztosítási vállalat keletkezése, 
alakulása nincs oly előfeltételek tejesítéséhez kötve, melyek 
materialis garantiát nyújtanának arra nézve, hogy a vállalat 
kötelezettségeinek lehetőleg minden körülmények között eleget 
tenni képes lesz, mert a törvény szerint megkívánt biztosítási 
alap (100,000 frt) sem a kárbiztosításnál, sem az életbiztosítás
nál kellő fedezetet, kellő biztosítékot nem nyújt. Mulhatlanul 
szükséges volna tehát, a biztosítási alapnak jelentékemj feleme
lése és e végből a biztosítási ügyletek minden ágára nézve kü- 
lön-külön legalább 500,000 frt biztosítási alap kimutatásának 
követelése.

Kimutattuk továbbá, hogy a biztosítottnak semmi védel
met sem nyújt azon törvényes intézkedés, hogy a biztosítási 
vállalatok a díjtartalék kiszámításának elveit, az alkalmazott 
táblázatok bemutatása és a kamatláb kijelölése mellett, bejelen
teni tartoznak, mert bármily hibás elvek jelenthetők be, bármily 
helytelen halandósági, illetve élettartami táblázatok mutathatók 
be és bármily kamatláb alkalmazható és ehhez képest tetszés- 
szerint alkotható a díjtartalék, a nélkül, hogy a vállalat megfe
lelő alapelvek alkalmazására kötelezhető lenne, bárha ezt a 
vállalattól a biztosság és fizetésképesség szempontjából, megkö
vetelni szükséges volna is. — A tartalékgyűjtésnél alapul szol
gáló irányelvek tehát mcghatározandók és a biztosítási vállala
tok azok alkalmazására kötelezendők volnának.

Kimutattuk, hogy életbiztosítási vállalatnál az alaptőke le
szállítás a biztosítottak legjogosabb érdekeit érzékenyen sérti s 
hogy ennélfogva az alaptőke reductio ja  egyáltalán helyt nem 
foghat.

Kimutattuk végre, hogy a most használatos biztosítási szer
ződésfeltételek a positiv törvénynyel ellentétben állanak és sem 
a biztosítottaknak jogosult igényeit ki nem elégítik, sem a biz
tosítók igaz érdekeit meg nem védik. Ezen feltételek tehát gyö-
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kérésen móclosítavdók és e végből az irányelvek megalkotan- 
dók és a vállalatok azok megtartására kötelezendők volnának.

A javasolt reformoknak hatásuk és eredményük csak akkor 
lesz, ha egyúttal gondoskodunk azok sikeres keresztülvitelének 
biztosításáról.

A biztosítási vállalat biztossága és fizetésképessége mulhat- 
lanúl megkívánja, hogy azon elvek, melyeknek alapján a díjtar
talék alakítandó, a díj- és hálozási táblázatok és az alapul vett 
kamatláb, megfeleljenek a tényleges viszonyoknak; hogy to
vábbá az eredetileg helyes és megfelelő irányelvek később, idők 
múltával és a viszonyok megváltoztával (a kamatláb leszáll s 
így az alapul vett magasabb kamatláb el nem érhető, a halan
dóság kedvezőbb lesz stb.) részben vagy egészben megfelelő 
általakítás vagy módosítás alá kerüljenek és hogy a díjtartalé
kok a megállapított elveknek megfelelően gyűjtessenek. Ezen 
körülmények ebirálására különös szakértelem szükséges. Ezen 
szakértelem pedig a nagy közönségben hiányzik. A közönségben 
hiányzó ezen szakértelmét tehát pótolni kell az állami felügye
lettel és ellenőrzéssel. Kívánatos és szükséges ezen felügyelet és 
ellenőrzés annál is inkább, mert épen a biztosítási vállalatnál a 
tapasztalat eléggé rátanított bennünket arra, hogy, nem ritkán 
a fejlődés és virágzás látszatával bíró vállalat, tényleg igen zilált 
viszonyok közt tengődik, mert díjtartaléka a szükséges köve
telményeknek meg nem felelt. A biztosítási vállalat iránti feltét
len bizalom tehát nem indokolt. Ily körülmények között és a 
múlt szomorú tapasztalatai után, a közönség érdekeit nem sza
bad ellenőrzés nélkül hagyni, mert különben azon fontos érde
keket, melyeket a biztosítás szolgál, veszélyeztetjük. Nem sza
bad módot és alkalmat nyújtani, hogy a vállalat, kellő felügye
let és ellenőrzés hiányában, a biztosítottaknak évtizedeken át 
megtakarított filléreit veszélyeztesse. Az állami felügyelet és el
lenőrzés azonban ne menjen túl azon a határon, mely a czél 
eléréséhez mulhatlanúl szükséges, de ne maradjon ezen hatá
ron innen sem, mert különben feleslegessé és értéktelenné válik.

ügy vagyunk meggyőződve, hogy a javaslatba hozott refor
mok hatályos keresztül vitele czéljából mulhatlanúl szükséges 
egy államilag szervezeti szakbizottság alakítása, mely a biz
tosítási vállalatok felügyeletével és ellenőrzésével volna megbi-
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zandó oly irányban, hogy ennek hatáskörébe tartoznék annak 
megbirálása, hogy a biztosítási vállalat alakulását megelőzőleg 
kellő biztosítási alapot (a biztosítás mindegyik főágára nézve 
külön-külön legalább 500,000 frtot) kimutatott-e; hogy a díj
tartalék alakítására alapul vett elvek, díj és halálozási táblázatok 
s kamatláb a tényleges viszonyoknak megfelelők és az elválla
landó kötelezettségek mindenkori teljesítésére elegendők-e ; hogy 
a díjtartalékok az előírt elveknek megfelelően gyüjtetnek, a tör
vényben meghatározott módokon elhelyeztetnek és tényleg 
megvannak-e; hogy a díjtartalék kiszámításánál eredetileg ala
pul vett helyes elvek idővel a viszonyok változtával átalakítást 
vagy módosítást nem igényelnek-e és végre, hogy a biztosító- és 
biztosított jogviszonyait szabályozó biztosítási szerződésfelté
telek a törvénynyel összehangzásban állanak és a biztosítottak 
jogosult érdekeit megvédik-e. A szakbizottság ezen hatásköre 
kiterjedne természetesen a külföldi vállalatok belföldi képvise
leten-e és egyúttal annak felügyeletére is, hogy a külföldi biz
tosítási vállalatok a belföldi ügyleteknek megfelelő életbiztosítási 
díjtartalékot a belföldön tartják-e elhelyezve.

Ezek azon leglényegesebb reformok, melyekre a biztosítási 
intézmény és a biztosítottak érdekében mulhatlanul és elodázliat- 
lanul szükségünk van. Ezen reformok megalkotásának sürgőssé
gét elismerik minden oldalról. Ezen reformok könnyű szerrel, 
minden nagyobb rázkódtatás nélkül, beilleszthetők a fennálló 
törvénybe. És ezen reformok elől nem térhetünk ki, ha nem 
akarjuk a biztosítási intézmény iránti bizalmat végkép megren
díteni.
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A magyar Jogász-egylet börtönügyi bizottságának 1889-ik 
évi márczius hó 30-ikán ta rto tt ülése.

Napirenden van a vita: a büntető törvénykönyv büntetési s börtönrend
szerének végrehajtását s netalán szükségesnek és czélszerűnek mutatkozó 

módosítását tárgyazó első kérdés felett.

Elnök: Manojlovics Emil.

Dr. Kelemen Mór: Minthogy a kitűzött első kérdés felett 
kivánt véleményemet már előadtam, nincsen szándokomban a 
felett további vitát idézni elő; de mivel ő méltósága, a börtön
ügyi bizottság tisztelt elnöke által a vita megnyitására felszólít- 
tattam, ennek engedve, bátor leszek felhasználni az alkalmat 
arra, hogy a véleményemben talán kellőleg nem részletezett téte
leket bővebben kifejtsem, s hogy egyszersmind néhány szóval 
reflectáljak azon észrevételekre is, a melyeket véleményem kivo
natos felolvasása után a Jogászegylet igen tisztelt elnöke Csemegi 
Károly lir ő excellentiája méltóztatott nézeteim némelyikére tenni, 
a melyekre akkor azonnal csak azért nem válaszoltam, mert a fel
olvasásom által már különben is elég hosszúra terjedt ülésnek 
még hosszabbá tétele által nem akartam a tisztelt bizottság és 
hallgatóság becses türelmét a végső határig igénybe venni.

Mint a tisztelt bizottság tudni méltóztatik, a kitűzött kér
dés felett ketten adtunk véleményt, ú. m. először én és későb
ben, miután az én véleményem már kinyomatott és szétkülde
tett, dr. Székely Ferencz főügyészi helyettes úr ő nagysága.

Azt is méltóztatik a tisztelt bizottság tudni, hogy a kitűzött 
kérdésnek két része van. Az első az: «Büntető törvényköny
vünk büntetési és börtönrendszere a gyakorlatban jelenleg meny
nyire van keresztül vive ?»

A kérdés ezen első része tekintetében közöttünk nézetelté
rés nincsen s nem is lehet, mert itt a tények beszélnek, — s igy 
a kérdés ezen része vita tárgyát sem képezheti.

A kérdés másik része az, hogy «;az eddigi tapasztalatok alap-
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ján szükségesnek és czélszerűnek mutatkozik-e a szabadságvesz
tésbüntetés jelenlegi nemeit módosítani?

En e tekintetben szintén adtam véleményt.
Midőn ezen kérdésnek véleményadásra kitűzése a bizottság 

kebelében tárgyaltatott, épen én voltam az, ki felszólaltam a kér
dés imént idézett második részének véleményadásra kitűzése 
ellen, azon okból, mert a B. T. K. még csak rövid idő óta lévén 
alkalmazásban, korainak tartottam oly czélzatn kérdések felvéte
lét, melyeknek megoldása a B. T. K. lényegesb módosítását 
vonná maga után. A bizottság tagjainak nagy többsége azonban 
s ezek között különösen dr. Székely bizottsági tag úr a kérdés 
ezen részének is kitűzése mellett nyilatkozott, s azt a bizottság 
nekem is véleményadásul adta ki.

Nekem is sokkal könnyebb lett volna egyszerűen úgy intézni 
el a kérdés ezen második részét, mint azt dr. Székely tisztelt 
barátom tette, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy 
megfontolás tárgyává tegyük: vájjon mutatkozik-e és minő 
irányban büntetési és börtönrendszerünk módosításának szük
sége ?!

De én nem tehettem, hogy ily könnyedén menekülhessek 
az e kérdésre adandó válasz terhe és kötelessége alól. Nekem 
meg kellett alkudnom a kérdés második részével is ; mert miután 
az elém kitűzetett s miután a kérdés első részére véleményemet 
elkészítettem, s miután részben köztudomású, részben megbíz
ható statistikai adatok, részben saját szemlélődéseim és tapasz
talataim alapján azon meggyőződésre jutottam, hogy arra nézve, 
miszerint a B. T. K. büntetési s börtönrendszere a törvény értel
mében végrehajthatóvá váljék, lényeges fogyatkozások miatt 
több rendbeli nehézségek forognak fenn, s így mintegy önma
gától is fel kellett merülni előttem azon további kérdésnek: 
miként lehetne a B. T. K. büntetési és börtönrendszerét az adott 
viszonyok között minél hamarább — nem pedig évtizedek vagy 
egy század múlva — megralósítni; mert nemcsak a tényeknek van 
kérlelhetetlen logikája, hanem az időnek is ; az idő múlik, min
den nappal veszítünk s nekünk, kik sokban úgy is hátramarad
tunk, nem igen van veszíteni való időnk ezen a téren sem.

Azon czélból tehát, hogy a B. T. K. büntetési s börtönrend
szere a törvénynek megfelelőleg egészben véve úgy, mint részle-
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teiben valóságban könnyebben keresztül vihető legyen, a többi 
között a börtönbüntetés mellőzését hoztam javaslatba.

Kifejtettem azt, hogy a törvényhozó elméletileg helyes indo
kok alapján vette ugyan fel a börtönt a B. T. K. büntetési rend
szerének keretébe, hogy vegyes s kivált oly túlnyomóiéig közös 
rendszer mellett — minő törvénykönyvünk szabadságvesztés
büntetési rendszere — börtönészeti szempontból is elméletileg 
czélszeríínek mutatkozik a börtön; mert minél több osztályozás 
vihető keresztül a közös rendszerben, javítási szempontból annál 
üdvösebb az; hiszen ezért proponált már az ősz Charles Lucas 
25-féle osztályozást. De előadtam azt is, hogy miért tartom 
mégis mellőzendőnek a börtönt, hogy annak mellőzése által a 
törvénykönyv szabadságvesztésbüntetési rendszere többi részének 
végrehajtása egyszerűbbé, könnyebbé tétetnék, s hogy miután a 
B. T. K. a bűntettekre már úgy is kétféle büntetési nemmel: a 
fegyházzal és az államfogházzal rendelkezik, — a börtön nem is 
múlhatatlanul szükséges.

S ezen utóbbi tekintetben dr. Székely úr is egyetért velem ; 
mert <"> sem tartja szükségesnek a börtönt, csak czélszerünek; czél- 
szerűnek tart;a pedig azért, hogy a sulyosb és enyhébb bűntet
tekre kétféle t. i. sulyosb (a fegyház) és enyhébb (a börtön) bün
tetési nem legyen, s hogy e tekintetben az osztályozást átalános- 
ságban a törvényhozás, concret esetekben pedig a bíró eszközölje 
inkább, mint a börtönügyi igazgatás.

Ennek az indokolásnak azonban a börtönbüntetés czélsze- 
rűsége mellett gyakorlati szempontból kellő értelme akkor volna, 
ha a törvény a börtön- és fegyházbüntetési nemek között mar
káns különbséget állított volna f e l; úgyde ezt a törvény nem 
tette.

A törvény szerint, a fegyház- és börtönbüntetés végrehajtása 
között a következő különbségek vannak: A fegyházbüntetés fegy- 
házban s a börtönbüntetés kerületi börtönben s esetleg törvény- 
széki fogházban hajtatik végre. Mig a fegyházra elitéit fegyencz 
az igazgatóság által kijelölt munka teljesítésére szorítandó s fegy- 
házon kívül közmunkára meghallgatása nélkül is alkalmaztatha- 
tik : addig a börtönre elitéit rab a börtönre nézve megállapított 
munkanemek közül szabadon választhat s a börtön területén kívül 
közmunkával csak beleegyezésével foglalkoztathatik. A börtönház -
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tartási szabályok valamivel enyhébbek, kedvezőbbek a fegy- 
háziáknál, a mennyiben mig a fegyencz mint házimunkás csak 
3, illetőleg 4 kr. napidíjban részesül, egy hóban csak egyszer 
vehet Ve liter bort keresményéből, csak negyedévben egyszer 
írhat levelet s fogadhatja rokonai látogatását; addig a rab mint 
házimunkás 4, illetőleg 5 krt kap, minden két hétben vehet x/ 2  

liter bort keresményéből, minden hónapban írhat levelet s fogad
hatja rokonai látogatását, stb. A törvény 31. §-a szerint, a 
fegyencz naponkint csak egy órát tölthet vagy sétálhat a szabad 
levegőn; ellenben a 38. §. szerint a rab a börtön területén belől 
naponkint két órát tölthet a szabad levegőn.

Mindezek a kétféle büntetési nem végrehajtása körűi any- 
nyiira jelentéktelenül csekély különbséget képeznek, hogy valóban 
alig érdemelnek figyelmet akkor, ha arról van szó, hogy czél- 
szeríí-e és szükséges-e a börtönbüntetésnek a fegyház- és állam- 
fogházbüntetések mellett való fenntartása. Mert az, hogy azon 
intézetet vagy épületeket, melyekben a büntetés végreliajtatik, 
fegyháznak vagy kerületi börtönnek nevezik-e? a büntetés végre
hajtásának gyakorlati szempontjából magában véve igen mellé
kes különbség s e részben legfölebb valamely intézetnek régibb 
elijesztő hire lehet valami hatással a külvilágra, de kevésbbé 
magára az elitéltre. Azon különbség pedig, hogy a fegyházi mun
kára a fegyencz szoríttathatik, míg a rab szabadon választ a bör
tön részére megállapított munkanemek közül, a gyakorlatban mi 
értékkel sem b ir; mert a fegyencz is csak oly munkára alkal
mazható sikerrel, a mi egyéniségének, egészségi állapotának, 
hajlamainak megfelel; a börtönre nézve pedig alig állapíthatók 
meg oly munkák, melyek a fegyházban is ne űzethetnének és a 
rab itt is csak oty munkára alkalmaztathatik, a mely üzemben 
van és egyéniségének leginkább megfelel, a mi az ő tetszésétől a 
gyakorlati életben mindig függővé nem tétethetik. Az továbbá, 
hogy a rabok félórával későbben kelnek-e fel és korábban fek- 
szenek-e le, hogy egy krral több jutalomdíjat kapnak-e, hogy 
valamivel gyakrabban levelezhetnek-e stb., mint a fegyenczek, 
mind annyira irreveláns eltérések, hogy ha megfontoljuk, komo
lyan számba se jöhetnek. A mi pedig végül azt illeti, hogy a 
törvény szerint a rabok naponkint egy órával több időt tölthet
nek a szabad levegőn, mint a fegyenczek, ez oly intézkedés,
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mely a törvényből bízvást kimaradhatott volna, minthogy az, 
hogy a letartóztatottak naponkint meddig lehessenek a szabad 
levegőn, nem annyira a disciplina kérdése, hanem annál sokkal 
inkább a humanismus s ebből folyólag az egészségügyi szem
pont az irányadó; miért is a törvénynek amaz intézkedése állan
dóan és következetesen végre sem hajtható.

Az imént előadottak szerint tehát a börtönbüntetés fenn
tartása mellett dr. Székely bizottsági tag úr által felhozott 
czélszerűség sem indokolható kellőleg, — s mivel a fönnebbiek 
szerint gyakorlatilag a lényegben mi különbség sincsen a fegyház 
és a börtönbüntetés között, ez utóbbi annál is inkább mellőz
hető, sőt mellőzendő, mert a fönnebbieknél fogva a fegyházbün
tetés mellett a börtönbüntetés egyátalában végre sem hajtható.

A tekintetben pedig, hogy a B. T. K. szabadságvesztésbün
tetési rendszerét miként vélném börtön nélkül könnyebben végre- 
hajthatónak, véleményemet a következőkben van szerencsém 
bővebben kifejteni:

Az elítéltek napi átlagos létszámát illetőleg, eltérőleg a 
nyugat-európai államokéitól, nálunk azon sajátságos viszony 
forog fenn, hogy nem a legkisebb szabadságvesztésbüntetésre, 
hanem a fegyházra elitéltek száma a legnagyobb, ez után jön a 
börtönre elitélteké és legkisebb a fogházra elitéltek átlagos napi 
létszáma.

A tisztelt barátom dr. Székely bizottsági tag úr felolvasásá
ban idézett statistikai adatok szerint is, 1888. deczemberhó 1-én 
C>663 volt a fegyházra elitéltek létszáma, kik közül 4447-en fegy
intézetekben, 2216-an pedig kir. törv. fogházakban töltötték 
büntetésüket; 5312 volt a börtönre elitéltek létszáma, kik közül 
490-an a szegedi kér. börtönben, 276-an a mária-nostrai fegy
intézetben és 4540-en a fogházakban voltak letartóztatva; 3956 
volt pedig a fogházra elitéltek száma.

Ezen a fogházakban letartóztatva levő 4540 főnyi rab 
ellen a szabadságvesztés-büntetést a börtönszabályok szerint 
kellene végrehajtani; a mi azonban nem történik, sőt fogházaink 
legnagyobb részében lehetetlen is több nemű szabadságvesztés
büntetések törvény- és szabályszerű végrehajtása. A törvényszéki 
fogházakban ezen osztályozási nehézség megszűnnék, ha a börtön 
mellőztetnék s a börtönbüntetés helyett a fogházbüntetés alkal-
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maztatnék. Ha ez talán némelyek előtt nem látszik nyomós 
indoknak: akkor azok előtt nem lehet nyomós a szabadság
veszté sbüntetéseknek fogházra, börtönre s fegyházra osztályo
zása sem.

Annak az 5312 főnyi rabnak valamennyinek a büntetés 
kezdetén legfölebb egy évig magánelzárás alá kellene vétetni, 
azután pedig éjjelre el kellene őket különítni, tehát számukra 
stallokot, hálózárkákat kellene berendezni. Azután a börtönre 
elitéltek közül azoknak, a kik legalább három évre elítéltetnek, 
közvetítő intézetbe kellene szállíttatniok. így szükséges lenne kizá
rólag a börtönre elítéltek számára — figyelemmel a rövidebb 
időre elitéltekre — legkevesebb 1600 magánzárka, mintegy 
3700 hálózárka és legalább 2 közvetítő intézet. Ha ellenben bör
tön helyett a fogházbüntetés végrehajtása alkalmaztatnék: a fog
háziak számára nem lenne szükség közvetítő intézetek felállí
tására, nem lenne szükség háló czellákra és tekintve, hogy a 
múlt év végén a fogházakban letartóztatva volt 4540 főnyi rab 
közül 4225 három éven aluli börtönre és csak 315 volt három 
évi és ezen felüli börtönre elitélve, a 4225 főnyi három éven alul 
elítélteknek pedig túlnyomó része egy éven aluli időre volt 
elitélve, s tekintve, hogy a fogházbüntetésre elitéltek közül rend
szerint csak azok vannak — helyesen-e vagy nem? az más kér
dés — magánelzárás alá vetve, kik egy évnél hosszabb időre itél- 
vék el: el lehet fogadni, hogy az átlag 5150 főre tehető összes 
börtönre elitéltek létszámának 2/s-a, tehát körülbelől legfölebb 
3450 egy évnél nem hosszabb időre lévén elitélve, ezeknek nem 
kellene magánzárka, hanem csak 1700 rabnak kellene, kiknek 
túlnyomó része három évnél szintén rövidebb időre elitéit lévén 
s így büntetésüknek átlag egy harmadát töltendvén magán elzá
rás alatt — részükre 500 zárka körülbelől elegendő lenne. Ha 
tehát a börtönbüntetés helyett fogház alkalmaztatnék, 1600 
magánzárka helyett legfölebb 500 zárkára lenne szükség. Mint
hogy pedig a fogházak ez idő szerint máris mintegy 1160 magán
zárkával rendelkeznek, ez az egy éven felüli fogházra elitéit 139 
és egy éven felüli börtönre elitéit 1700, tehát átlag mintegy 
1840 főre elegendő lenne máris, ha mindenik fogházban arány - 
lagosan volnának ama zárkák elhelyezve, s ha számos vizsgálati 
fogoly számára is magánzárka nem kellene. De azt vélemónyem-
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ben sem állítottam, mintha a fogházaknál is már egyátalában 
nem lenne további építkezésekre szükség. E részben csak azt 
állítottam s állítom ma is, hogy ha a börtönbüntetés mellőztet- 
nék: 5150 elitéltre nézve különös gondoskodás szüksége meg
szűnnék ; mert akkor ezen létszám is a fogházra elitéltek sorába 
tartoznék s a fogházakban helyeztetnék el. (Felkiáltások: Ha 
volna hely, de nincsen !)

A statistikai adatok szerint, a fogházak befogadási képes
sége 11,000 főre terjed; — már ez idő szerint is, ha e fogházak
ból— az 1888-ik évi deczember hó 1-én volt létszámot véve 
alapul, — az azokban letartóztatott, de azokba nem tartozó fegv-
házra elitéltek ......... . ........................ -  _ — 2216-nn,
javító intézetre elítéltek ................ ................. ...  14-en,
közigazgatásilag elzárásra ítéltek . . . _ ... — 45-en,

összesen: 2275-en
elszállíttatnának és csak a vizsgálati foglyok ... 3458-an,
a fogházra elitéltek ... ...   ................. . ... 3956-an,
a bíróságok által elzárásra elitéltek ................ . 443-an,
s a most börtönre, de akkor szintén fogházra elitéltek 5150-en, 
s végül a fegyházakból esetleg visszamaradottak,

hozzávetőleg körülbelől ... ................ . ... 100-an,
s így összesen : 13,107-en 

tartatnának azokban: a fogházak összes létszáma még mindig 
kevesebb volna a mostam 14,672-re menő létszámnál 1565-el s 
a fogházakban elhelyezettek létszáma a fogházak befogadási ké
pességét nem mint most 3672 fővel, hanem csak 2107 fővel, 
tehát 1565 fővel kevesebbel haladná felül. Nem áll tehát, hogy 
nem volna annyi hely a fogházakban, hogy azokba a most bör
tönre elitéltek is befogadhatok ne lennének, sőt mint a fönnebb 
előadottakból nyilván kitűnik, a fogházakba azok mindazokkal 
egyetemben, kik azokba tartoznak, sokkal könnyebben s kényel
mesebben lennének elhelyezhetők, mert legalább is 1500 fővel 
kevesebbet kellene letartóztatni azokba, mint most. De ha még 
azt is tekintetbe veszem, hogy a most fegyházra elitéit 6663 
egyén közül körülbelől 1500 van elitélve három éven alul s ha a 
fegyházbüntetés minimuma, mint javaslatba hoztam, három 
évben állapíttatnék meg s így jövőre amaz 1500 főnyi létszám 
szintén a fogházak létszámát szaporítaná: még ekkor sem hágná
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túl a fogházbeliek összes létszáma a mostani létszámot s a fog
házbüntetés még ekkor is törvény szerint a fogházakban nagy
ban és egészben azonnal végrehajthatóvá válnék.

A fogházbüntetés törvény- és szabály szerinti szabatos 
végrehajtásához kétségtelen, hogy szintén szükségesek lennének 
további építkezések, de azok a jelen állapotok mellett is múlha
tatlanul szükségesek, mert a fogházak 11,000 főnyi befogadási 
képessége legalább 14,000 főre minden esetre szaporítandó; 
csakhogy a fogházak ilyetén képesítése, kibővítése nem lévén 
annyira sürgősen szükséges, lassankint fokozatosan történhetnék 
s kevesebb magánzárkára és egyéb berendezésre lévén, közve
títő intézetekre pedig egyátalában nem lévén szükség, -— így a 
fogházak befogadási képességének szaporítása jelentékenyen 
kevesebbe is kerülne, mint a börtönöké vagy fegyházaké.

A mi pedig a fegyházbüntetés törvényszerű végrehajtását 
illeti, e tekintetben véleményemben azt adtam elő, hogy rövid 
idő múlva íoganatosíthatóvá válnék ez is, ha minimuma három 
évben állapíttatnék meg, mert ezen és csakis ezen esetben hajt
ható az végre az irrendszer elfogadott elvei szerint, — s mert ez 
esetben a most fegyházra elítélteknek számából, mely, mint 
fönnebb említém, a múlt év végén 6663 volt, mindazok elesné
nek, kik jelenleg három éven aluli fegyházra itélvék, a kiknek 
száma átlag legalább is 1500-ra megy, s így a fegyházra elítél
tek átlagos létszáma aligha haladná felül az 5000-et. Tekintve 
már most, hogy az ez idő szerint rendelkezésre álló nyolcz fegy
intézet befogadási képessége ... ... ................... 4357 főre

terjed, s ha a szegedi kerületi börtön szintén
fegyházi czélokra vétetnék igénybe _ _ 400 főnyi
befogadási képességgel és még csak egy nagyobb
fegyház építtetnék, legalább _ ... ... ... 600 főnyi
befogadási képességgel: akkor ezen tiz fegyház
befogadási képessége összesen: ... ... _ 5357 főre

menne, s igy azokban a fegyházra elitéltek valamennyien ké
nyelmesen elhelyeztethetnének s a fegyházbüntetés is törvény 
szerint a fegyházakban csakhamar végrehajtathatnék.

Ismétlem tehát s alaposan állíthatom ez úttal is, hogy a 
végrehajthatatlan és különben is fölösleges börtönbüntetés mel
lőzésével és a fegyházbüntetés minimumának három évre fel-
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emelésével igen nagyon megkönnyíttetnék a B. T. K. szabadság
vesztésbüntetési rendszerének gyakorlati keresztülvitele, s az 
jóval kevesebb költségbe is kerülne, s az néhány rövid év 
alatt végrehajthatóvá is válnék és pedig oly fokban minden
esetre, hogy azon rendkívül hátrányos visszásságok, melyek 
most a büntető bírói ítéletek és azok végrehajtása között fenn
forognak, teljesen elenyésznének; mert a fegyházbüntetés kizáró
lag fegyházakban, a fegyházi, a fogházbüntetés pedig kizárólag 
fogházakban, a fogházi rendtartás szerint foganatosíttathatnék s 
így a hozott büntető ítéletek is végrehajthatókká válnának, — 
míg most s ha az állapotok így maradnak, azok nagy része nem 
tudom meddig — végrehajthatatlan marad! . . . Mit ér pedig a 
törvény, álljon bár még úgy a kor színvonalán, ha az csak a pa
píron érvényesül, nem pedig a gyakorlati életben is ! . . .

Azután az is nézetem, hogy utóvégre is a mennyire lehet, 
a szabadságvesztésbüntetési rendszer egyszerűsítésére kell töre
kedni в javaslataim alapján az is eléretnék, hogy a vétségekre és 
bűntettekre -— eltekintve az államfogháztól, mint különleges 
büntetési nemtől —1- a szabadságvesztésbüntetéseknek csak két 
neme s ágazata maradna fenn, u. m. egy enyhébb — a fogház> 
végrehajtva egyszerűen a vegyes rendszer elvei szerint, és egy 
szigorúbb — a fegyház, — végrehajtva a progressiv vegyes rend
szer elvei szerint.

És most hátravan még, hogya Jogászegylet igen tisztelt elnöke 
Gsemegi Károly úr ő excellentiájának véleményem múltkori fel
olvasásának—mely csak kivonatosan történt— végeztével tett né
hány megjegyzésére igénytelen észrevételeimet röviden előadjam.

Ő excellentiája kételyét méltóztatott kifejezni a felett, hogy 
a börtönbüntetés megszüntetésével kevesebb beruházás lenne 
szükséges, mint különben. Ezen kételyt, azt hiszem, teljesen si
került a fönnebb pótlólag kifejtettek által eloszlatnom.

Továbbá ő excellentiája az időleges fegyházbüntetés maxi
mumának 20 évre felemelése ellen főleg azt hozta fel, hogy nem 
akar a hazának a hosszas büntetés terhe alatt elnyomorodott 
egyéneket visszaadni! Én véleményemben kifejtettem az okokat, 
miért vagyok a 20 évi maximum mellett, mely a törvény bün
tetési rendszere szerint tulajdonképen úgy is csak 15 év lenne, 
annyi, a mennyit a B. T. K. 22-ik §-a megszab, mert az elitéit
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jóviselet esetén a büntetés 3Д részének kitöltése után föltételes 
szabadságra bocsáttatik — habár ez még folytatása, utolsó stá
diuma is a fegyházbüntetésnek, de a szigorú szabadságvesztés
büntetés jellegével már még sem birván, — így még 20 év ese
tén is a tulajdonképeni fegyházbüntetés csak 15 évre, sőt a 
mennyiben ebből is az elitéit 1 évet és 8 hónapot közvetítő 
intézetben töltene el, — csak 13 évre és 4 hóra terjedne. Az
tán nincsen itt ezrekről szó, a fegyházra elítélteknek alig 
50o/o-ja az, a kik most 15 évre elítéltetnek s akku- 20 
évre ítéltetnének el és ha ezen átlag pár száz főre menő 
fegyencz közül, kik úgy is nagy bűntetteket követtek el, egy- 
kettő maradandóbb fokban érezné is meg a kiállott büntetés 
súlyát, az sokkal inkább természetszerű következménye lenne a 
büntetésnek, mint most, midőn a rövidebb időre elitéltek közül 
is — a statistikai adatok szerint — némely büntető intézetek
ben bizony számosán nem rokkantakká válnak, de elhaláloznak : 
mert a közös rendszer s ebben a túltömöttség hathatós tápot 
szolgáltatnak annak a csirának a börtön légkörében való kifejlő
désére, melyet; mint az elhalálozás alapokát, sok esetben az 
elhaltak már magukkal hoztak be az intézetbe, — s mert külön
ben is a szabadságvesztésbüntetés, nem jutalmazás! Vajha 
büntetőtörvénykönyv helyett inkább jutalmazó törvénykönyvet 
használhatnánk! És végezetre ha a 20 év maximum sok, vájjon 
több-e ez az életfogytig tartónak nevezett, de а В. T. K. bünte
tési rendszere szerint tulajdonképen szintén csak 20 évig tartó 
fegyházbüntetésnél, mely — ha ez elitéit nem viseli magát úgy, 
hogy részesülhetne a közvetítő intézetbe való áthelyezés és a 
föltételes szabadságra bocsátás kedvezményében — 20 évnél to
vább is eltarthat, s így azok a következmények, melyeket a B. 
T. K. javaslatának nagyérdemű szerzője most a 20 évi maximum 
ellen felhozni méltóztatott, az úgynevezett életfogytig tartó bün
tetésnél nem állhatnak-e sokkal inkább be ? Ha valaki nem pár
tolója a nagyon hosszú tartamú szabadságvesztésbüntetéseknek, 
úgy én nem vagyok az, s magánrendszer mellett megelégedném 
a 12 évi maximummal, sőt talán még ebből is leengednék vala
mit ; de hogy oly túlnyomókig közös rendszer mellett, minő a 
В. T. K. szabadságvesztésbüntetési rendszere, nagyobb hord
erejű, a főhatalom, az állam, a személy és a vagyon ellen meg-
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átalkodottabb gonoszsággal elkövetett veszélyes és káros termé
szetű büntetendő cselekmények hosszabb tartamú szabadság
vesztésbüntetéssel is megtoroltathassanak, azt a büntetés czélja 
érdekében szükségesnek tartom.

A visszaesők számának szaporodását illetőleg, távolról sem 
állítottam véleményemben, hogy az hazai specialitás, s azt sem 
erősítettem, hogy az a feltételes szabadságra bocsátás behozata
lának következménye volna, csak constatáltam a tényt, mintegy 
figyelmeztetésül arra, hogy a visszaesőknek több más államban, 
különösen pedig Franczia- s Németországban ríjabb időben sok
kal nagyobb arányokat öltő száma nálunk is, habár mindeddig 
még csekély mértékben, növekedőben van, hogy tehát nálunk is 
minden lehető mielébb elkövetendő arra nézve, hogy az lehetőleg 
■ meggátoltassák, a mi tekintetben kiváló figyelemmel a vissza
esőkre s az úgynevezett szokásos és üzletszerüleg eljáró btín- 
tevőkre, aránylagosan nagyobb büntetések kiszabása és a 
büntetéseknek törvényszerű szigorú végrehajtása a főfeltételt 
képezi.

Végül ő excellentiája kegyes volt még kiterjeszkedni a ma
gánrendszerre is, melyhez való ragaszkodásomat véleményemben 
csak mellékesen említettem fel s annak indokait fel sem olvas
tam, — s ő excellentiája erre nézve azon megjegyzést tette, 
hogy Magyarországon én vagyok az egyedüli, ki azt pártolja és 
ajánlja, holott azt már 1843-ban is jeleseink közűi többen elle
nezték; az érvényben lévő B. T. K. javaslatának tárgyalása al
kalmával sem hozta senki sem javaslatba, hogy azt a külföldön 
is több újabb büntető törvény mellőzte, jelesül mellőzte az éjszak- 
németországi, de azt a legújabb olasz büntetőtörvénykönyvi 
javaslat sem fogadta el, s e mellőzésnek okai vannak, s ő excel
lentiája azt hiszi, hogy az a veszély, hogy a magánrendszer Ma
gyarországon behozassák, bennünket nem fenyeget! de jó mégis, 
hogy javaslatomban erre is rátértem, mert most legalább azzal is 
tüzetesebben foglalkozhatunk.

Sajnálom, hogy a magánrendszer iránti nézeteim indoko
lásának felolvasását az idő rövidsége miatt akkor mellőztem; 
mert felteszem ő excellentiájának ismert mély belátásáról, hogy 
az indokok szives meghallgatása után, a magánrendszer ellen oly 
határozottan merev álláspontot annál kevésbbé foglalt volna el,
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mert hiszen ha közülünk valaki, úgy bizonyára ő excellentiája 
nagyon jól tudja, hogy az általa védett tulajdonképeni irrendszer 
még Magyar- és Horvátországon kívül sehol elfogadva és szoro
san Írországon kívül sehol végrehajtva nincsen.

De hiszen a magánrendszer a kérdés tárgyát tulajdonképen 
nem is képezte; én ezt nem úgy hoztam fel véleményemben, 
mint concret javaslatot, mely a B. T. K. szabadságvesztésbünte
tési rendszere helyébe állítandó lenne; én ennek megérintése 
által csupán saját álláspontomat kívántam jelezni; mert miután 
véleményemben az absolut közös rendszert elvetettem; az 
auburni rendszert mint olyat jeleztem, mely szintén túlhaladott 
álláspontot képez; az absolut magánrendszert elejtettnek tekin
tettem ; az irrendszerre nézve pedig megjegyeztem, hogy ebbe 
sem vagyok szerelmes, nagyrabecsiilöm ugyan elméleti alkotá
sát, de gyakorlati kivihetőségét és az eddig tapasztalt eredmé
nyeket tekintve, nagy barátja nem vagyok a gyakorlatban szer
felett complicáltsága, exact végrehajtást igénylő minősége és a 
miatt továbbá, mert a mi jó eredményt ezen rendszerben a ma
gánelzárás előidéz, ugyanazt a későbbi közösség teljesen le- 
routja, — mert mint Jagemann helyesen jegyzé meg, csak akkor 
bírna a magánelzárás után a közösség — mint az irrendszer 
második stádiuma — a czélnak megfelelő értékkel, ha a fegyencz 
mind jóravaló emberekkel s nem bűntettesekkel hozatnék érint
kezésbe s tartatnék együtt, — s mert végül e rendszer Irlandban 
sem, hol még eddig egyedül hajtatott végre rendszeresen és szi
gorú következetességgel, mutat fel szembetünőleg kedvező ered
ményeket a visszaesések kevesbedése tekintetében; — ezek után 
joggal kérdezhette volna tőlem bárki, hogy hát minő álláspontot 
foglalok én el a szabadságvesztésbüntetések rendszere, a fogság
rendszer tekintetében, ha nekem még az irrendszer sem tetszik, 
s ezért kellett nekem utalnom arra, hogy én a mérsékelt magán
rendszer hive vagyok és pedig e részben t. i. a mérsékeltség dol
gában a legszélső határokig megyek.

Tehát nem azt az absolut magánrendszert, azt a solitary 
confinement pártolom, a mit a philadelphiai quäkerek Pensyl- 
vániában kezdetleg létesítettek, a mely a magánrendszer hitelét 
annyira megingatta, nem óhajtok oly bűnbánó házakat, mint ők 
nevezték, hol az elitéltet egy szűk és félig világos lyukba zárták
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s ott hagyták egy szakadozott ócska biblia társaságában egyedül, 
a pap és őr által is csak ritkán látogatva; honnan az elitéltek 
ki nem jöhettek, még az ételt is csak ngy adták be nekik az ajtó
nak sötétes folyosóra nyíló ablakocskáján át, semmifele mnnkát 
nem kaptak, — s így kínozták a folytonos és tétlen egyedüliség- 
gel sokszor az őrülésig, nem ritkán halálra! . . .

De még az úgynevezett német egyesfogságnál is tovább 
megyek, a mely rendszerben az elitéltek még a séta idején, az 
iskolai közös leczkeórák és a templomi istenitisztelet alkalmával 
is majd stallok, majd ernyők alkalmazása által egymástól elküiö- 
níttetnek.

Az angolok által kezdeményezett, elöbbrehaladott azon 
mérsékelt magánrendszert pártolom, mely jelenleg leginkább 
Hollandiában van kifejlesztve, mely szerint a magánelzárás 
alatt levők nemcsak a fegyházi személyzet által folyton látogat
ta la k , de látogattatnak a felügyelő bizottság bejelentett tagjai s 
más philantropok által is, mely szerint a nem visszaeső jóvisele- 
tüek fogságuk későbbi szakában kisebb csapatokban, kellő fel
ügyelet alatt még közösen is dolgozhatnak, a séta is ily kisebb 
csoportokban végeztetik, s az iskolai oktatás és templomi isteni
tisztelet alatt sincsenek egymástól láthatatlanul szorosan elkülö
nítve ; azonban gondosan különzárva tartatnak, a nap mindazon 
részében, a midőn különben a közvetlen felügyeletet nélkülöz
nék, — mint azt egyébként véleményemben már előadtam.

Ha a magánrendszer történelmén végig pillantunk, kezdve 
egyházi eredetén, mert elvitázliatatlan, hogy e fogságbüntetési 
módozatnak, mint rendszernek kezdeményezője a múlt század 
elején XI. Kelemen pápa volt Szent-Mihály nevű ispotálya által, 
ha látjuk a Mária Terézia által 177:2-ben Gentben, a római 
Szent-Mihály fogház módjára, de nagy arányokban létesített 
magánrendszerü fegyházat, s ebben a büntetésnek tisztán a ma
gánrendszer elvei szerinti végrehajtását, melynek hire aztán 
elterjedt Amerikába is, — ha az amerikai kísérletek, túlhajtások 
után tekintjük azok működését, kik Európában a magánrend
szernek szószólói, előharczosai s a gyakorlati életben alkalmazói 
voltak, mint John Howard, Ery Erzsébet, Crawford s legújabban 
Tallack Vilmos, a Howard-társulat annyira fáradhatatlan, ér
dem- és szellemdús titkára Angliában, Beaumont s a bölcsész és
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államférfin Tocqueville, a szellemes Moreau Kristóf, Berenger, 
Faucher Leon, De-Metz Francziaországban, Oskár király Svéd
országban, IV-ik Frigyes Yilmos porosz király s a magánrend
szer egyik apostola Fliedner Tivadar lelkész Poroszországban, az 
úgynevezett heidelbergi iskola: Mittermayer, Welcker, Böder, 
Jagemann, Temme, Hänell stb. Németországban, Ducpetieaux, 
Berden, Stevens Belgiumban, Suringar Hollandiában, Brunn 
Dániában, Peri Adolf de Foresta gróf Olaszországban, Sollohub 
Oroszországban, Eckert, d’Alinge, Krone, Wirth, Petersen, 
Krauss, Schröter lelkész stb. mindmegannyi gyakorlati szakfér
fiak s a lelkes Schlatter is Németországban, stb. stb. — úgy 
találjuk, hogy annyi szellemmel, annyi philosophiával, annyi 
tudománnyal és lelkesedéssel egy rendszer mellett sem küzdöt
tek, mint e rendszer mellett, s az erkölcsiség útjáról letévedt s 
cselekményével a büntető törvényekbe ütköző ember sorsa iránt 
oly nemesen aggódó, gondolkodó és működő ama philantropok 
legnagyobb részben úgy találták, hogy úgy jogi, mint az ettől 
külön nem választható büntető politikai vagyis mint jelen ko
runk egyik legnagyobb büntetőjogtudósa Liszt Ferencz nevezi 
sociologiai szempontból is a mérsékelt magánrendszer a szabad
ságvesztésbüntetés leghelyesebb módozata.

S ha mégis ezen rendszer mind ez ideig nem foglalt oly 
tért, minőre talán jogosítva volna, annak okait véleményemben 
már előadtam, melyekhez ez úttal még csak azt említem fel, 
hogy voltak és vannak jelenleg is a börtön orvosok között ellen
zői, mert ha az orvosnak folyton magánzárkákat kell látogatni, 
ez a legterhesebb foglalatosságok egyike s e mellett bizony ma
gán praxisával sem mehet messzire; de máskülönben e rendszer 
legbuzgóbb előharczosainak sorában is találunk orvostudoroknt, 
avagy nem az volt-e egész odaadással a lelkes dr. Julius, dr. Fo- 
rep, dr. Wiehern, dr. Fuesslin; — úgy dr. Ferrus a rósz indú- 
latúakat föltétlenül magánelzárás alá kívánta vétetni; dr. Baer 
is csak az igen hosszú idejű fegyházra ítéltekre nézve engedi 
meg a vegyes progressiv rendszert; dr. Delbrück a szokásos 
bűntevők ellenében szintén föltétlenül a magánrend-zert java
solja stb.

Tért foglal a magánrendszer önállóiéig is Belgiumban, Hol
landiában, Portugalliában, Norvégiában, Cristiániában s Német-
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országban is részben, minek bizonyságai a bruchsáli, moabiti, 
hannoveri, plötzenseei, freiburgi, breslaui, kölni stb. magán
rendszerű büntetőintézetek. Francziaországban egy évig és egy 
napig, Ausztriában pedig egy évig terjedőleg a szabadságvesztés- 
büntetés tisztán a magánrendszer elvei szerint rendeltetik végre
hajtatni, stb.

О excellentiája felhozta, hogy Németországban sem fogadták 
el a magánrendszert. Annak idején én is kiváló figyelemmel ol
vastam az éjszak-németországi büntetőtörvénykönyv létrejövete- 
lére vonatkozó tárgyalásokat, igaz, hogy a birodalmi gyűlésen 
több hang emelkedett s egy-két éles hang is a magánrendszer 
behozatala ellen, kiemelve különösen azt, hogy kopogtatás által 
itt is érintkezhetnek egymással az elitéltek; de mégis a magán
rendszer be nem hozatalának az volt a főindoka, hogy a büntető 
intézetek nagyobb része arra még nem volt berendezve s máig 
sincsen, — azonban a büntető törvénykönyv e részben oly sza
badelvűén alkottatott, hogy a 22-ik §. szerint, a fegyházi és bör
tönbüntetés nemcsak három évigterjedhetőleg, de az elitéit bele
egyezésével egészen is magánfogságban hajtható végre, s tudjuk, 
hogy mikor a törvény életbe léptetett, Moabitban a 82 régibb 
letartóztatott közül 78-an voltak, kik ellenükben a magánrend
szer további folytatását kivánták és csak 4-en, kik az ellen nyi
latkoztak.

A mi az új olasz büntetőtörvénykönyvet illeti, igaz, hogy 
egészen önálló rendszerképen ez sem fogadta el a magánrend
szert, ennek elébe tevén a hosszas tartamú büntetéseket; azon
ban az összetételnél a magánelzárást oly jelentékeny adagokban 
alkalmazta, hogy annak tartama egy önálló rendszernek is be
illik. így az életfogytig tartó ergastolóban az elitéit tiz éven át 
kényszermunka mellett magánelzárásban tartatik s csak azután 
megy át a hallgató közös rendszerbe; a 24 évig terjedhető idő
leges fegyházbüntetés Ve része, tehát 4 év, a fogházbüntetésnél 
pedig 8 év magán fogságban haj tátik végre. A mi általában ezt 
az új olasz büntetési rendszert illeti, habár a közös rendszer stá
diumában a közmunkákra szabadban s így az elitéit testi egész
ségi állapotának lehető fenntartására kiváló súly helyeztetik is, 
igénytelen nézetem szerint a szerencsés alkotások közé alig so
rozható, újnak pedig egyátalában nem mondható.
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Végül azt méltóztatott ő excellentiája kifejezni, hogy én 
vagyok az egyedüli Magyarországon, ki a magánrendszert aján
lom. Erre csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy mikor bölöni 
Farkas Sándor amerikai utazásáról írt munkájában először 
megismertette hazánk fiaival a magánrendszert, azt országszerte 
lelkesedéssel fogadták, társaságokban, hírlapokban, megyei gyű
léseken dicsőítették s több vármegye magánzárkás fogház építé
sét határozta el s egypár keresztül is vitte azt; ekkor épültek a 
szombathelyi, a balassagyarmati s ha nem csalatkozom, a nagy
váradi, nagybecskereki, nagykárolyi, jászberényi fogházak is.

Később 1842-ben b. Eötvös József és Lukács Móricz «Fog- 
házjavitás» czímü munkájukban szintén belátták a magánrend
szer előnyeit s csak is azért hozták mégis e helyett az auburni 
rendszert javaslatba, mert ennek keresztülvitele kevesebbe kerül.

A magánrendszert elfogadott 1843-ik évi kitűnő büntető
törvénykönyvi javaslat készítésére Deák Ferencz, Eötvös b., 
Szalay László, Szemere Bertalan és számosán hazánk akkori 
kitűnőségei közül — befolytak.

Hogy az 1878-ik B. T. K. javaslatának tárgyalásánál nem 
tétetett javaslat az akkoriban legkitűnőbb rendszernek hirdetett 
vegyes progressiv rendszerrel szemben a magánrendszer behoza
talára nézve, annak oka az állam pénzügyi helyzete és több más 
egyéb lehetett, melyeket azonban most felemlítni fölöslegesek
nek tartok, de azt hiszem, legkevésbé volt az, hogy ne let
tek volna hazánkfiai közül akkor is olyanok, kik ha behatólag 
foglalkoztak légyen a fogságrendszerekkel, be ne látták volna a 
mérsékelt magánrendszer kimagasló fölényét s előnyeit egyéb 
rendszerek fölött, mint a mely jogi szempontból is leginkább 
elfogadható, természetszerűleg a legegyszerűbb, az emberi méltó
ságnak leginkább megfelel, az elitéltet ártalmas külbefolyásoktól 
leginkább megvédi, még a visszaesések ellen is a leghatályosabb 
és ennélfogva, a mi fődolog, ekként végrehajtva a szabadságvesz
tésbüntetést, a leghosszabb büntetés is sokkal rövidebbre szab
ható ki, s így ezen szempontból a magánrendszer a költséges 
beruházás mellett is legolcsóbb módozata a szabadságvesztés
büntetések végrehajtásának; mig ellenben a legelőrehaladottabb 
vegyes rendszerben is mindig domináló az a közösség, melyről 
már Mirabeau azon talán nagyon is szigorú ítéletet mondá —
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a francziaországi fogházak akkori gyarló állapotáról lévén szó, — 
hogy «ha való az, hogy a fogházakban a bűntevők összevegyí- 
tetten tartatnak, azok, kik ezt így intézik, ezen gyűlöletes, becs
telen és gyalázatos egyesítés által miért teszik magukat minden 
rósz tettek között a legútálatosabb miatt vétkesekké ? ! » . . .

Csak egyszerűen registrálni kívánom, hogy midőn a múlt 
évben az illavai orsz. fegyintézet szabóműhelyében az intézeti 
igazgató és kísérete ellen veszélyes merénylet követtetett el, a 
fővárosi sajtó tekintélyesb közlönyei közül nem egy szólalt fel 
a magánrendszer mellett, mint a mely az intézet belbékéjét és 
biztonságát sokkal inkább megóvja ily merényletek és láza
dások ellen is, sőt azokat majdnem lehetetlenné teszi. Nem 

én voltam s vagyok tehát az egyedüli hazánkban, ki a mérsékelt 
magánrendszer pártolója. . . .

De ha még én lennék is a magánrendszer híveinek utolsó 
Mohikánja Magyarországon, a mi reményiem, nem vagyok, azért 
annak ellenében, hogy ő excellentiája azt hiszi, hogy az a 
veszély, hogy a magánrendszer Magyarországon behozassák, 
bennünket nem fenyeget, — bizonyára senki sem fogja tőlem 
rósz néven venni, ha én viszont azon igénytelen nézetemet feje
zem ki, hogy nagyobb veszély sohase érje ezen országot, mint az, 
ha a magánrendszer — mint hiszem — egykor majd behozatik!

Dr. Székely Ferencz: Méltóságos Elnök u r ! Tisztelt Bizott
ság ! Dr. Kelemen Mór ő méltósága ismereteinek gazdag tár
házából sok olyan kérdést érintett e tárgyra vonatkozó érteke
zésében és sokat elmondott most is, a mi magában véve nagyon 
szép, részben jó is, de a vitára kitűzött kérdéshez szorosan nem 
tartozik. Én mindezekre a dolgokra nem szándékozom kitérjeszjesz- 
kedni abból az okból, mert a rendelkezésemre álló idő rövid s így az 
Öméltósága által mellékesen érintett kérdések kedvéért magát a tu- 
lajdonképeni tárgyat volnék kénytelen elhanyagolni. Azonban azok 
közül, a mit ő méltósága mellékesen érintett, egyre nézve mégis 
nyilatkoznom kell, t. i. a magánrendszer kérdésére vonatkozólag.

О méltósága a magánrendszert tartja a büntetési rendszerek 
legtökéletesebbjének s azt állítá, hogy e rendszerrel mindenütt, a 
hol behozták, csaknem minden tekintetben, a legkedvezőbb 
eredmények éretnek el. Ennek bizonyítása végett ő méltósága
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nein kisebb tekintélyre hivatkozott, mint Starcke-ra. Bizonyára 
nagy tekintély. Eu is olvastam «Das belgische Gefángnisswesen» 
czímű munkáját s arra is emlékezem, hogy az mikor jelent meg. 
1877-ben, tehát több mint egy évtized előtt. Bármily jeles tehát 
ez a kiváló érdemű munka, arra nézve, hogy a magánrendszer 
Belgiumban miként vált be, újabb adatokat kell megtekinte
nünk. Méltóztatnak tudni, hogy a belga törvény korábban a tel
jes magánelzárásra volt alapítva; 1870-ben azonban, midőn 
tapasztalták a tökéletes elkülönítésnek nagy hátrányait, egy 
reductionalis törvényt hoztak, mely a magánelzárás maximumát 
10 évben állopította meg. E reductio a gyakorlatban igen jó 
eredményekkel járt, s miután 6 évnek tapasztalataiból azt látta 
Starcke, hogy7 az ily módon reducált magánrendszer az előbbi 
állapottal szemben haladásnak tekinthető, említett müvében 
constatálta, hogy e büntetési rendszer ebben az alakjában nem 
esik kifogás alá. Még Starcke sem állította azt. hogy a magán
rendszerrel minden tekintetben a legkedvezőbb eredmények 
éretnek el. — Starcke művének megjelenése óta azonban nyolcz 
év telt el a római nemzetközi börtönügyi congressusig. E congres- 
suson megjelentek a belga kormánynak hivatalos képviselői is, 
köztük Prins, a brüsszeli egyetemnek hírneves jogtanára és a 
belgiumi börtönök főfelügyelője, a ki egy Brusa Emil által elő
adott kérdéshez, — t. i. ahhoz, hogy a földmivelés és ezzel rokon 
mezőgazdasági foglalkozások a letarfcóztutási intézetekben meg
honosíthatok volnának-e, — hozzászólva, nyíltan állást foglalt a 
magánrendszer ellen, határozottan kijelentvén, hogy e rendszer 
a letartóztatottat kiforgatja természetéből, géppé alacsonyítja és 
elfeledteti vele, miként kell élni.* 1

1 «Les prisons cellulaires — monda Prim  — contiennent une 
moitié d’ouvriers agrieoles. Quelle est sur eux l ’influence de la cellule ? 
Ette tram  for me un hon unvrier apricole, en mauvais ouvrier de, vitte. Cet 
ouvrier libéré ira se jeter dans la mélée des capitales, ou il est fatale- 
ment destine á, accroitre le chilire des vagabonds, des délinquants et des 
récidivistes.» — «Le régime cellulaire a peut étre été trop loin á son 
tour en oubliant que tous les homines ne sont pas formes sur le тёте 
monte.* «C’est une erreur de considérer la cellule comme la seule force 
moralisatrice. La cellule a inconstablement une grande vertu en quelqrre 
sorte negative: eile empéche le mal. La cellule й eile seul n ’a pas du
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Ö méltósága Prins-nek ide vonatkozó nézeteit bizonyára 
ismeri annak 1886-ben megjelent és nagy feltűnést keltett mun
kájából,1 valamint a római congressus tárgyalásaiból,2 melyek 
a hazai jogi folyóiratokban is 3 részletesen lévén ismertetve, ö 
méltóságának figyelmét el sem kerülhették.

És mikor a belga kormánynak hivatalos kiküldöttje, a belga 
börtönök főfelügyelője, így nyilatkozik a magánrendszerről, akkor 
ö méltósága bizonyára meg fogja, engedni, hogy e rendszerrel 
az utolsó évtized alatt Belgiumban aligha érettek el a «legkedve
zőbb eredmények.»

Belgiumon kívül méltóztatott hivatkozni Olaszországra, és 
Olaszországnak bizonyára jeles criminalistái és kiváló börtön
ügyi szakemberei vannak, de ő méltósága kétségtelenül egyet fog 
velem érteni abban, hogy az utóbbiak közt Beltrani-Scalia, az 
olasz börtönöknek oly hosszú időn át főfelügyelője, — a legjele
sebb. Pedig ő is a magánrendszer ellen foglalt állást.4

Mindezeket csak azért hoztam fel, nehogy ő méltóságának 
ide vonatkozó megjegyzései alapján úgy tűnjék fel a dolog, 
mintha a magánrendszerrel mindenütt a legkedvezőbb eredmé-

méme degré la vertu positive de produire le bien. Ce qui produit le bien, 
e'est Veducation sociale, c'est le milieu social. L ’liomme est avant tout 
sociable et pour le preparer á entrer dans le monde, rmis devez á un 
moment quelconque lui donner, comme preparation, line ceiiaine vie 
sociale. #

1 «Criminalité et repression» (Bruxelles 18S6). Ebben Prins a töb
bek közt a következőket írja : «Gardons-nous de erőire, que 1’hőmmé 
puisse en generál, supporter impunément un isolement cellulaire pro
longed (124. 1.) «L’emprisonnement cellulaire á long terme ne tient pás 
un compte assez exact de Vhomme vivant et agissant.» (Iád—127. 1.)
«L’homme qui a passé de longues années en cellu le............... est reduit
au rule de machine. On régié sa vie dans les moindres details, on a prévu
ses m ouvem ents............ II  a desappris la vie et plus la detention sera
longue, plus grandes seront son inexperience et sa faiblesse, quand il 
s’agira de reconquérir une place au soleil.» (131— 132. 1.)

2 Közölve az «Actes du congrés pénitentiaire international de 
Rome» Tome I. (Rome 1887) 293—298. 1. Prins felszólalásának fennebb 
idézett helyeit 1. 294—29(i. 1.

3 így a «Magyar Igazságügy »-nek XXV—XXVII. köteteiben.
4 L. «Riforma penitenziaiia in Italia» ezímű, 1879-ben közzétett 

müvét 126. 1.
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nyék éretnének el s mintha a legkiválóbb poenitentiarius szak
emberek kivétel nélkül a magánrendszer mellett foglalnának 
állást.

Arra nézve, hogy a magánrendszer behozatala nem terhelné 
nagyobb kiadásokkal az államháztartást, ö méltósága azt adta 
elő, hogy — a letartóztatottak átlagszáma gyanánt 14,000-et 
véve alapul, •— 10 millió forintból fedezhetők volnának a magán
rendszer keresztülvitelehez szükséges építkezésekkel járó költsé
gek. Azonban az ügyészségi és járásbirósági fogházakban letar
tóztatottaknak az 1888. évi deczember hóban eszközölt össze- 
számlálása azt mutatja, hogy ezeknek átlag létszáma nem 14, 
hanem 20 ezerre rúg. Tehát a magánrendszer behozatalához az 
ö méltósága által előirányzott összegnél még legalább 6 millió 
forinttal, s így annyival több szükséges, a mennyivel az tren d 
szernek következetes keresztülvitele mellett talán az összes letar
tóztatottakat megfelelően elhelyezhetjük. Ebből kétségtelen, 
hogy a magánrendszer behozatalára pénzügyi szempontból is 
teljesen lehetetlen gondolni.

A magánrendszer kérdésével kapcsolatban kell érintenem 
azt is, hogy ő méltósága a feltételes szabadságra bocsátás intéz
ményének behozatalára s átalában az egész irrendszernek javító 
hatására kedvezőtlen következtetést vont abból a tényből, hogy 
a fegyintézetekben a visszaesők száma az 1876—1886 években 
növekedett. Én ebben nem kételkedem, sőt meg is tudom érteni 
azt, hogy a fegyintézetekben, a hol a legczégéresebb gonosztevők 
fordulnak elő, a visszaesőknek magasabb százaléka található. 
De ha az egész büntetési rendszernek javító hatásáról akarunk 
Ítéletet mondani, nem szabad a letartóztatási intézeteknek csu
pán egy nemében elhelyezetteket szemügyre vennünk, hanem 
vizsgálnunk kell az egész bűnügyi statisztikát. Betekintettem a 
közgazdasági és statisztikai évkönynek legutóbb megjelent év
folyamába, s abban azt találtam, hogy az összes férfi-letartózta
tottak közt a büntető törvénykönyv érvényben létének első évé
ben : 1881-ben 12.48% volt a hasonnemű bűntettbe visszaeső, 
a következő években a százalék mindig kevesebb lett, úgy hogy 
1885-ig az öt évi átlag már 11.34 %-ra, tehát több mint egy 
százalékkal leszállóit. 1886-ban az eredmény már az átlagnál is 
jobb, t. i. 10.47%. — A különnemü bűntettbe visszaesők arány-

2 2
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száma egészben véve hasonló változásokat tüntet fel. 1881-ben 
11.13°/o; az 1881—1885. évi átlag 10.30%; 188G-ban 10.35%.* 
Az eltérés tehát itt csak az, hogy az utolsó évben, a melyről ada
tok közöltettek, egy egészen elenyésző csekély — 0.05% — 
hanyatlás mutatkozik. Ezekből az adatokból én egyátalán nem 
látom, hogy akár az irrendszer, akár a feltételes szabadságra 
bocsátás intézményének behozatala a visszaesés növekedését 
eredményezné.

Mindezeknél fogva részemről tökéletesen megnyugszom 
abban, hogy az irrendszer nálunk egészen bevált és a magán
rendszer behozatalát szükségesnek vagy kivánatosnak egyátalán 
nem tartom. Ha magának a magánrendszernek kérdése tűzet
nék ki tárgyalásra, örömmel fejteném ki bővebben ide vonatkozó 
nézeteimet. Ezúttal azonban ez irányban nem szándékozom 
visszaélni a tisztelt bizottság türelmével. Az eddigieket is csak 
azért tartottam elkerülhetlenül szükségesnek megemlíteni, ne
hogy a Kelemen ő méltósága által tett megjegyzések következté
ben fekete színben szemléljük büntető törvényünknek büntetési 
rendszerét.

És most áttérek tulajdonképem tárgyamra: annak vizsgá
latára : szükségesnek és czélszerünek mutatkozik-e szabadság
vesztésbüntetésnek jelenlegi nemeit módosítani /

Magára e kitűzött kérdésre nézve Kelemen ö méltóságával 
több tekintetben megegyezünk. Egyetértünk abban, hogy a kér
désfeltevésnek czélja nem az, hogy büntető törvényünk büntetési 
rendszere felforgatta ssék, hanem ellenkezőleg, hogy az lehetőleg 
mielőbb végrehajthatóvá tétessék. (0 méltóságának értekezése 
51.1.)

Én is megengedtem azt, hogy a fegyház- és börtönbüntetés 
megkülönböztetése mulhatlanul nem szükséges és viszont ő mél
tósága is kijelentett múltkori előadásában annyit, hogy «a vegyes 
rendszerek mellett a büntetés okszerű végrehajtása érdekében a 
szabadságvesztésbüntetésnek minél több nemei, fokozatai indo
koltak» és hogy «kétségtelen, miszerint a börtönbüntetésnek a

* L. «Közgazdasági és statisztikai évkönyv.» TJjabb második év
folyam. Szerkesztik dr. Jekelfalusy József és dr. Vargha Gyula (Buda
pest 1888) 515. 1.
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btkv büntetési rendszerébe való felvétele teljesen átgondolt és 
indokolt volt.» (Id. ért. 46. 1.)

Teljesen egyetértünk abban is, hogy jelenlegi letartóztatási 
helyiségeink és különösen fegyházaink és börtöneink fennálló 
büntetési rendszerünknek tényleges végrehajtására elégtelenek.

Az eltérés köztünk ott kezdődik: mi okozza e kétségtelenül 
lényeges bajt és miként lehetne azon segíteni ?

О méltósága (id. ért. 45. 1.) büntetési rendszerünk gyakor
lati foganatosításának főakadályát a fegyházbüntetésre elítéltek
nek aránytalanul nagy számában és a bűntettek büntetésére 
megállapított másodrendű büntetésnemben: a börtönbüntetés
ben véli megtalálhatni, a baj orvoslásául pedig azt ajánlja, hogy 
fegyházra kevesebb elitélés történjék, részben az által, hogy csak 
hosszabb tartamú fegyházbüntetések szabassanak ki, — s e  őzéi
ből a fegyházbüntetés minimuma 3 évben, maximuma pedig 
20 évben állapíttassák meg — továbbá, hogy a börtönbüntetés 
a törvénykönyv büntetési rendszeréből hagyassék ki. (Id. ért. 
45—46. 1.)

E javaslat elfogadása esetén ő méltósága (id. ért. 50. lap) 
azt vélné elérhetőnek, hogy a fegyházbüntetésre ítéltek a jelen
leg fennálló nyolcz fegyintézetben, a fegyintézetté átalakítandó 
szegedi kerületi börtönben és még egy építendő fegyintézetben s 
így összesen tíz fegyintézetben mind elhelyezhetők lennének : a 
törvényszéki fogházak pedig teljesen visszaadatnának törvény
szerű rendeltetésüknek s azokban kizárólag a fogházra elitéltek 
tartathatnának. Ezáltal — úgy gondolja ő méltósága — «bele
jönne az egész rendszer a rendes kerékvágásba».

E javaslatból mindenekelőtt nem bírom átérteni azt: mi
ként volna képes a létező bajon: a helyiséghiányon segíteni az, 
hogy ha hosszabb tartamú fegyházbüntetések szabatnának ki, 
nevezetesen ha a fegyházbüntetésnek úgy minimuma mint maxi
muma emeltetnék ?!

A fogházakban letartóztatottaknak már említett összeszám- 
lálása alkalmával megállapittatott, hogy a kir. ügyészségi és 
járásbirósági fogházakban 1888 deczember elején 1341 olyan 
egyén volt letartóztatva, a kinek büntetése 3 évnél rövidebb tar
tamú fegyliáz volt. Azt méltóztatik talán, ő méltóságának gon-
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dőlni, hogyha a fegyházbüntetés minimuma 3 évre felemeltetik, 
az említett 1341 letartóztatottól egyszerűen megszabadulunk ! ?

Nem fogunk megszabadulni, hanem a különbség csak az 
lesz, hogy körülbelül ugyanannyi egyén elköveti az illető bűn- 
cselekményt, s aztán 2 helyett 3 évi, vagy 3 évnél hosszabb tar
tamú fegyházbüntetésre fognak elítéltetni.

De talán arra méltóztatott ö méltóságának gondolni, hogy 
vannak bizonyos büntetendő cselekmények, a melyekre a bün
tető törvényünk által szabott büntetésnek maximuma 3 évi fegy- 
ház, ha tehát a fegyházbüntetésnek átalános minimuma két 
évről háromra felemeltetnék, akkor a most érintett bűncselekmé
nyek előre láthatólag kivétetnének a fegyházbüntetés alul s így 
a íegyházra elítéltek száma bizonyos mértékben megfogyna — 
csakhogy ez a módozat már azért sem alkalmas segíteni a bajon, 
mert azon büntetendő cselekmények, a melyek büntetésének ma
ximuma 3 évigterjedhetőfegyház,törvényünkben is csekély számra 
mennek, a gyakorlatban pedig épen alig jönnek elő. Ide tartozik a 
btkv. 476. §-ában körülírt azon eset, ha a biró, vagy vizsgáló 
biró olyan személyt, kinek ártatlansága előtte tudva van, bűn
vádi vizsgálat alá helyez. Ilyen eset a btkv. életbe lépte óta egy 
sem fordult elő. A hivatali hatalommal való visszaélésnek egy 
másik faját a 478. §. tartalmazza, a mely 3 évi fegyházbüntetést 
Szab arra a hivatalnokra, a ki — hivatali kötelességének meg
szegésével — valakit a törvényes büntetés alól elvon. Ez ideig 
egyetlen eset sem lett földerítve. A btkv. 157. §-a a lázadás leg
súlyosabb nemének elkövetésére létrejött szövetséget, a mennyi
ben ahhoz előkészületi cselekmény nem járult, 3 évi fegyházzal 
bünteti. Ilyen esetek kiderítése tudvalevőleg legnehezebb. Nem 
is csodálhatjuk, hogy bűnügyi statisztikánkban ilyen eset sem 
fordul elő. — A gyermekkitétel az utolsó bűntett, a melyre a 
törvény (287. §.) három évig terjedhető fegyházbüntetést szab. 
Tudjuk, hogy gyermekkitétel hazánkban nagyon kevés fordul 
elő. Sajnos, hogy sokkal gyakoribb a gyermekölés. Bűnügyi sta
tisztikánkban a gyermekkitétel eseteire nincs is külön rovat, 
hanem az összefoglalva jön elő a gyermeköléssel. Mindkét czí- 
men összevéve lS87-ben 75 elítélés történt. Ha e számot az 
említett két bűntett közt megfelezzük — és akkor nagyon sokra
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előirányozom a gyermekkitétel eseteit, — akkor évenkint 35-re 
szorítkozik azon fegyenczek száma, a kiktől a fegyházbüntetés 
minimumának 3 évre felemelése által szabadulnunk lehetne. 
Méltóztatik látni, hogy ezen elenyészően csekély számú fegyencz 
eltávolításával, a létező bajon számba jöhető módon egyátalán 
nem lenne segítve.

A mi most már a börtönbüntetésnek büntetési rendszerünk
ből való kiküszöbölését illeti, ő méltósága nem nyilatkozott vilá
gosan arra nézve, hogy az említett büntetési nemet melyik fenn
álló büntetési nembe akarja beolvasztani. Fejtegetésének irányá
ból azonban kétségtelenül kivehető, hogy a börtönt a fogházzal 
óhajtja egyesíteni. És itt én mindenekelőtt azt kérdem : miként 
jut 5000 börtönbüntetésre ítélt egyén ahhoz a szerencséhez, hogy 
rabból fogolylyá lesz, a törvényben a vétségekre megállapított fog
házbüntetéssel büntettessék, hogy az általa elkövetett bűntett — a 
cselekmény belső természetével ellentétben — vétséggé minősít
tessék. A bűntetteknek ilyen módon vétségekké való átváltoztatása 
valóságos kiforgatása büntető törvényünk hármas felosztásának,, 
mert a bűntettek számát nagy mértékben megkevesbítve, a vét
ségek közé sorolna olyan bűncselekményeket, a melyek súlyos
ságuknál, jellegüknél, természetüknél fogva a vétségektől a leg
határozottabban különböznek. A helyett tehát, hogy eléretnék 
az ő méltósága által contemplált czél s a fennálló büntetési 
rendszernek tényleges megvalósítása, az eredmény az lenne, 
hogy egész büntetési rendszerünknek egyöntetűsége megdöntet
nék, egész büntető törvényünk systhematicus volta megzavar
tatnék.

És vájjon a börtönbüntetés megszüntetése segítene e bajo
kon ? Ha lehetséges volna az, hogy a börtönre ítélt rabok fog
lyokká változtattassanak át és a fogházakba elhelyeztessenek, 
akkor legalább meg volna a külső a rend. Csakhogy téved ő mél
tósága, a midőn azt gondolja, hogy fogházainkban az összes bör
tönre ítéltek elhelyezésére elegendő számú helyiség van. Nincs 
elegendő helyiség; nem lehetne az összes rabokat fogházainkba 
egyszerűen betenni.

Fogházaink száma ugyanis jelenleg: 383. Ebből 65 ügyész
ségi és 318 járásbirósági. A letartóztatási helyiségek száma:
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3805. Ebből esik az ügyészségi fogházakra 2355 szoba, a járás- 
biróságiakra 1450. Fogházainknak összes befogadási képessége, 
hogy azoknak minden zuga megteljék: 11,000 letartóztatottnak 
felel meg. Csakhogy minden zugot nem lehet megtölteni több 
oknál fogva. Először azért, mert 333 egyén befogadására olyan 
föld alatti helyiségeink vannak, a melyek modern börtönügyi 
követelményeknek egyátalán nem felelnek meg, s a melyeket 
csak akkor használunk, ha más hely az illető fogházban egyáta
lán nincs. E helyiségeket tehát számításba venni nem lehet. 
Ezenkívül számos földfeletti helyiség is nyirkos, sötét, egészség
telen, bűzös, a melyeket ez okból szintén figyelmen kívül kell 
hagyni.

Számos fogházunk geográfiái fekvésénél fogva olyan, 
hogyha benne üres helyek mutatkoznak, azokat — más fog
házból való átszállítás által — kitölteni nem lehet. Ilyen pl. a 
fiumei ügyészségi fogház, a melybe — a mint méltóztatik tudni —• 
korábban a borvát elítélteket is befogadtuk s ez okból annak 
befogadási képességét 110 főre előirányoztuk. Újabban, midőn 
horvát elítéltek már nem fogadtatnak be, e fogház helyiségeinek 
egy része üresen marad, igy 1888 deczember elején volt benne 
26 letartóztatott, mutatkozott tehát 84 egyén számára üres hely, 
de azért még sem lehet 84 egyént más fogházból odaszállítani, mert 
ezek büntetésük kitöltése után miként térnének vissza illetősé
gük helyére. — Végül a járásbirósági fogházakban, a hol 1450 
szoba van, az elkerülhetlen szükséghez képest, mindenütt beren
deznek női osztályt, vagy legalább női szobát is. Ez utóbbiakba 
férfi letartóztatottat még akkor sem lehet elhelyezni, ha véletle
nül nő letartóztatott nincs, mert ha ma nincs is nő, másnapra 
kerülhet be valaki.

Mindezekből kétségtelen, hogy fogházainkban minden he
lyet kihasználni nem lehet, s így zsúfoltság esetén 11,000 főre 
menő befogadási képességből a fennebb részletezett okokból leg
alább 1300 főt le kell vonni s így fogházainkban összesen elhe
lyezhető lesz 9,700 egyén.

Már most lássuk: mily letartóztatottakat kivan ő méltósága 
fogházainkban elhelyezni ? Az 1888. év deczember havának ele
jén a fogházakban eszközölt összeszámlálás eredménye szerint a 
fogházakban volt elhelyezve:
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vizsgálati fogoly ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,300
javító-intézetben elhelyezésre és elzárásra ítélt ... ... 500
fogházbüntetésre ítélt................. . ...  ...   ... — 4,000

Ezen, együttvéve ... ... _ .... ... ... _ 8,000
egyén, mint okvetlenül fogházba tartozó, minden esetre a fog
házakban volna elhelyezendő.

Ezenfelül, minthogy a fegyházra Ítéltek összes átlag lét
száma 7,000-re megy, t. i. 4,400 a 8 fegyházban és 2,600 a fog
házakban, — minthogy továbbá ezekből a jelenlegi fegyintéze
tekben ... _ ... ... ... ... 4,400
a fegyintézetté átalakítandó szegedi
kerületi börtönben ... _ ... 400
s a felállítandó új fegyintézetben 600
összesen ... _ _ ... _ 5,400
fegyencz volna elhelyezhető, s így_ 1,600
fegyencz még kimaradna, ő méltó
sága a most említett ... _ ... ... ... 1,600 fegyenczet,
továbbá a fogházakban elhelyezett 4,600
és a szegedi kér. börtönben letar
tóztatott ... ... _ ... ... ... 400
összesen ... ... ... ... _ _ ... ... 5,000 rabot,
is a fogházakban helyezné el s így a fentebb
említett ...     ... ... 8,000
letartóztatottal együtt ... ... ... ... _ 14,600
főre tenné a fogházak összes befogadási képességét.

Fennebb már kimutattam, hogy ezen számítás irreális, a 
mennyiben a fogházakban legfelebb 9,700 letartóztatott helyez
hető el megfelelően s így a Kelemen ő méltósága által a foghá
zakba szántak közül még ... ................ . 4,900
egyén számára, továbbá, mint ő is tervezi, 600
fegyencz számára, s így összesen ... ...   5,500
letartóztatott számára megfelelő helyiségek lennének épí
tendők.

0 méltóságának javaslatával szemben részemről fentarta- 
nám a jelenlegi büntetési rendszert és azt, hogy e rendszer a 
büntetések végrehajtásánál tényleg realizáltassék, a következő
leg contemplálnám:
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a 8 fegyházban elhelyezhető— _ _ _ 4,400 fegyencz,
építendő volna 500—500 főre még négy
fegyintézet ___ — ..................  ... ... 2,000 fegvenczre,
maradna tehát a ... ................... ... ... 7,000
fegyenczből a fogházakban még ...   600.

Ezeket én a fogházakban hagynám, mert a kiknek fegyház
büntetéséből a vizsgálati fogságnak beszámítása következté
ben — az ítélet jogerőre emelkedésekor már csak nagyon kevés 
idő van hátra, vagy a kik súlyosan betegek, azokat a fogházak
ból elszállítani egyátalán nem volna czélszerü, illetőleg lehetsé
ges. E 600 fegyencznek benmaradása egyébként sem zavarná 
meg a fogháznak fogházi jellegét, mert elosztva azokat a több 
mint 60 fogház közt, alig kerülne 10 fegyencz egy fogházra.

Börtönünk a szegedin kívül nincs. Mint
hogy pedig ... ...     ... ... ... 5,000
börtönre ítéltünk van s ezekből Szegeden csak 400 
helyezhető, még hét börtön építését javasol
nám 500-500 főre, tehát ... ... ... ... 3,500
egyénre, eszerint a fogházakban maradna vissza 1,100 rab.

Ezeket a fennebb jelzett okokból szintén a fogházakban 
kellene hagyni.

A fogházakban volna elhelyezendő az
oda tartozó ... ... ... ... ... ... ... 8,000
elítélten és vizsgálati foglyon kívül.. ... 600
fegyencz és ................................ . ... ... 1,100
börtönre ítélt, tehát összesen........... ... 9,700
letartóztatott, épen annyi, a mennyit a fogházak befogadási 
képessége kitesz.

Az én javaslatom szerint tehát 500—500 egyén befoga
dására tervezett 4 fegyházat és 7 kerületi börtönt kellene épí
teni; összesen ........... ... ................. . ... 5,500 egyénre.

Teljesen ugyanazon eredményre jutottam tehát, mint a mi
lyenre Kelemen ő méltósága jut. A különbség kettőnk közt csak az, 
hogy ő méltósága felforgatni óhajtja az érvényben levő büntetési 
rendszert, én pedig azt javaslom, hogyha helyiségeink hiánya miatt 
az építés úgy is elkerülhetlenül szükséges, építsünk arra a czélra, 
a melyet érvényben levő tételes törvényünk előír. Semmivel sem 
kerül többe és elérjük azt, hogy törvényünk megdöntése nélkül
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foganatosíthatjuk az érvényben levő büntetési rendszert. Kár 
volna nekünk az eddigi tapasztalatokkal jónak és helyesnek 
bizonyult büntetési rendszert bolygatni, a fegyházbüntetést 
megcsonkítani, a börtönbüntetést eltörülni, midőn e két bünte
tési nem megkülönböztetésének jó és üdvös voltát maga ő mél
tósága is elismerte !

Ezeket ajánlom ő méltóságának és a tisztelt bizottságnak 
figyelmébe.

Kérem, ba méltóztatnak ebben a kérdésben nyilatkozni, 
méltóztassanak ezt azon irányban tenni, hogy büntető törvé
nyünknek jelenlegi büntetési és börtönrendszere fentartassék és 
a börtönbüntetés meg ne sziintettessék.

Dr. Kelemen M ór: Csak igen röviden kivánok ő nagysága 
előadására válaszolni. Azt tetszett mondani, hogy én a bűntettek 
egy részét vétségekké akarom átváltoztatni. Én ez irányban 
nemcsak hogy határozottan nem nyilatkoztam, de mint vélemé
nyem 49-ik lapján olvasható, megjegyeztem, hogy ezen a szabad
ságvesztés-büntetések rendszerének módozatai sorába nem tar
tozó, hanem annál inkább az anyagi büntetőjogszabályok mélyébe 
ható további kérdés tárgyalásába ez úttal nem bocsátkozom. 
Ha azonban kivántatnék, annak idején nem térnék ki ezen kér
dés tárgyalása elől sem. Magától értetik s azt ki is emeltem, hogy 
a börtön mellőzése csak törvényhozás útján, a B. T. K. megfelelő 
módosítása mellett történhetnék. Hogy egyébként lehetnek, sőt 
vannak is oly büntettek, a melyek vétségekké lehetnének, e mel
lett látszik szólani a 92. §. kivételes intézkedésének mód nélkül 
gyakori alkalmazása is. így például, hogy a kert kerítésén való 
bemászás útján elkövetett gyümölcslopás bűntette bizton vét
séggé is tétethetnék, alig szenved kétséget, valamint bizonyos az 
is, hogy sokkal egyszerűbbé válnék a büntetések végrehajtása, 
ba vétségekre a fogház, bűntettekre pedig csak fegyház alkal
maztatnék.

Továbbá ő nagysága is elismerni látszik azt, hogy a börtön 
mellőzhető volna ugyan, s a most börtönre ítéltek is elhelyezhe
tők lennének a fogházakban, csakhogy hát túlnépesek lennének 
a fogházak; úgyde én nem állítottam, hogy a fogházakat bőví
teni ne kellene; de nem kellene annyi magánzárka, nem kelle-
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nének további kerületi börtönök, nem kellenének még számos 
új fegyházak, közvetítő intézetek stb.

Szívesen vettem volna, ha az iránt adott volna felvilágosí
tást ő nagysága, hogy miként véli a börtönbüntetést a fogházak
ban a fogházbüntetés mellett és viszonyítva a fegyházbüntetés
hez végrehajthatónak; de erre nem tetszett reflectálni.

A fennforgó kérdéshez nem tartozó magánrendszerre nézve 
azt jegyezte meg ő nagysága, hogy régibb forrásra hivat
koztam, mikor Starcke berlini igazságügyi főtanácsos könyve 
nyomán állítottam, hogy Belgiumban minden tekintetben a 
legkedvezőbb eredmények éretnek el; engedelmet kérek, én újabb 
adatokra is hivatkoztam; Starcket pedig azért említém fel, meid 
tudomásom szerint, ő a magánrendszer pártolói közé kevésbbé 
tartozott akkor, midőn Belgiumban annak tanulmányozására 
kiküldetett, s így a magánrendszer iránt a legelfogulatlanabbak 
közé tartozott; hogy ennek kellett lenni, kitűnik abból is, mert 
akadtak aztán a progressiv rendszer pártolói közül, kik munká
ját s ezen alkalomból a magánrendszert is újból meg támadták.

Van tudomásom igenis arról is, hogy a múlt évben Bel
giumban is behozatott a föltételes szabadságolás intézménye; 
ennek behozatala azonban még mit sem bizonyít a magánrend
szer ellen. Hogy az 1888. május hó 31-kén kelt belga törvény 
készítésénél közvetlenül mennyi része volt Prins Adolfnak, a 
brüsseli egyetemen a büntetőjog tanárának s a belga büntető 
intézetek főfelügyelőjének, nem emlékszem, hogy olvastam volna; 
valamint azt sem tudom közelebbről, hogy Beltrani-Scalia római 
államtanácsos közvetlenül mennyiben folyt be az új olasz bün
tető törvénykönyv alkotásába; készséggel elismerem azonban 
utóbbinak a fogságügy művelése terén szerzett kiváló érdemeit, 
mert 18 év óta figyelemmel kísértem működését; de mindamel
lett is nézetem szerint a magánrendszer létjogát még az távolról 
sem rontja le, ha Beltrani úr nem tartoznék is az önálló magán
rendszer pártolói sorába. Az agg Charles Lucas már vagy 60 év 
óta működik ezen a téren s tekintélye három világrészre is kiter
jed; de azért nem tudok arra példát, hogy valamely fogságrend
szer életrevalósága azon okból vonatott volna kétségbe vagy 
támadtatott volna meg, mert azt Chari Lucas sem pártolja!
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Ne tessék gondolni, hogy én túlbecsülném a magánrend
szert ; hanem igenis többre becsülöm azt a vegyes progressiv 
rendszernél, s az a meggyőződésem, hogy utóvégre is a rendsze
rek versenyében ez fog győzni. Mindegyik rendszernek vannak 
világos és sötét pontjai; tökéletes egyik sem, valamint semmi 
földi sem e világon; de azért relatíve egyik jobb s iidvösb lehet a 
másiknál.

Valamint a magánrendszer mellett az a rajongás, mely 
különösen a 40-es években uralkodott, lassankint alábbhagyott s 
azóta az ahhoz való ragaszkodás kevesebb lelkesedésen, de több 
higgadt megfontoláson alapszik: úgy lejebb fog szállni a most 
még divatos vegyes progresssiv rendszer iránti előszeretet is, 
mihelyt különösen az több helyen foganatba vétetik és a vér
mes reményekkel várt eredmények egészen be nem következnek, 
daczára a nagy költségeknek, melyekkel különösen az irrend- 
szer foganatosítása jár. Az a lelkesedés, mely a magánrendszer 
mellett a frankfurti congressuson nyilvánult, nem volt ugyan 
oly mértékben tapasztalható már a londoni congressuson, melyen 
a progressiv vegyes rendszer tolatott előtérbe; azonban ezen rend
szer vonzereje is már csökkenni látszott a római congressuson, 
míg a magánrendszer jogosultsága itt is elismertetett, s nem 
emlékszem, hogy bármely oldalról is megtámadtatott volna. 
A magánrendszernek mindaddig lesznek ellenzői, míg az mi
nél nagyobb átalánosságban következetesen be nem hozatik; 
mert mindaddig próbálgatni fogják azt a vegyes rendszerrel min
denféle összetételekben és alakzatokban helyettesítni. S valamint 
a közös rendszer felől is bizonyos, hogy bármennyire elítéltetik 
is, nem lesz teljesen mellőzhető soha egy államban sem: úgy 
bizonyos az is, hogy egy azonos szabadságvesztési büntetési 
rendszer valamennyi államban átalánosan elfogadva alig lesz 
valaha; a magánrendszer azonban, azt hiszem, a rendszerek közt 
mégis átalánosan dominálni fog már annálfogva is, mert alig 
vonhatja valaki kétségbe, hogy a mindinkább szaporodó vissza
esések ellen ez a leghathatósabb módozata a szabadságvesztés
büntetésnek ; — de hogy még ez sem véd meg teljesen az ellen, 
abban igaza lehet Lombroso Césárnak.

Kétségtelenül igen sok függ attól, hogy az államok kor-
ács
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mánvai minő súlyt fektetnek a büntetések végrehajtására s 
mennyire érdeklődnek az azzal összefüggő prophylactikus intéz
mények iránt, ez pedig sok részben attól feltételeztetik, hogy vala
mely államban a nagyközönség, különösen pedig azok, kiknek, 
mint a bíráknak és ügyvédeknek, az hivatásukban is állana, és a 
sajtó mennyire karolják fel azon ügyeket, minő mértékben szószó
lói azoknak. Nálunk, sajnos, a közönségnél e részben még nincs meg 
a kellő érzék! s hogy ez így van, bőven tudnám ezt illustrálni, 
de fölöslegesnek tartom, mert hiszen az ismeretes a bizottság 
tisztelt tagjai előtt is ! A fogságügy pedig mai napság már társa
dalmi, politikai és jogi szempontból egyaránt, nemcsak az álla
mot több oldalúlag érdeklő jelentékenyebb kérdések sorába tar
tozik, de az már oly tudománynyá is fejlődött, mely többé nem 
ignorálható.

A mennyiben a tisztelt bizottság határozni méltóztatnék : 
ajánlom véleményem elfogadását; mert az által egyszerűbbé s 
igy könnyebben és hamarább is végrehajhatóvá válnék а Б. T. K. 
szabadságvesztésbüntetési rendszere!

Dr. Székely Ferencz: Csak annak kijelentésére szorítkozom, 
hogy épen büntetési rendszerünknek megvalósítása érdekében a 
fogházakat minden oda nem tartozó elemtől megszabadítani és 
tulajdonképeni rendeltetésüknek visszaadatni kívánom.

0 méltósága újabban sem magyarázta meg, hogy a börtön- 
büntetés eltörlését miként szándékoznék keresztülvinni. Mint
hogy ő- méltósága a fogházbüntetésnek fogházi jellegét fenn 
akarja tartani és másrészt a börtönre ítélteket a fogházakban 
óhajtja elhelyeztetni, én ezt másként megvalósíthatónak nem 
tartom, mint hogy a börtönnel büntetett bűntettek fogházbünte
téssel sujtatnának s így vétségekké alakíttatnának át.
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TELJES-ÜLÉS 1889. NOVEMBER 23.

E l n ö k :  CSEMEGI KÁROLY.

Dr. Plósz Sándor: Nem akarok tulajdonképeni felolvasást 
tartani, hanem, a mint a meghívón is jelezve van, csak hozzá 
akarok szólni a felvetett kérdéshez. Nem is akarok rendszeres 
egészet nyújtani, hanem csak egyes eszméket, melyek majd 
18 éves tanári tapasztalataimból mintegy önként felmerültek. 
Azt hiszem, hogy felszólalásom legalább is arra fog szolgálni, 
hogy újabb eszméket vigyen he a vitába és azt élénkítse.

A jelszó ma az, hogy az egyetemi oktatás gyakorlatibb le
gyen. Én Vécsev t. collegámmal és másokkal is egyetértek eb
ben. Csakhogy kérdés, hogy egyetértünk-e a lényegben? A kife
jezésben bizonyos, hogy egyetértünk. Az is bizonyos, hogy egy- 
ben-másban egyetértek Yécsey collegámmal a lényeget illetőleg 
is. Hogy mindenben-e, л-agy nem, és miben nem, az majd a tár
gyalás folyamán fog kitűnni.

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy mit értünk és mit kell 
értenünk praxis alatt ? E szó sokféle értelemben vétetik. Sokan 
ellentétbe helyezik azt a theoriával, a mely felfogás ebben a 
mondásban szokott jelentkezni: Ez szép lehet a theoriában, de 
a praxisban nem ér semmit. A kik így gondolkoznak, azok az 
ellentétet a tárgyban találják, szerintük a theoretikus igazság 
más, mint a practikus igazság.

A theoria szó tulajdonképen annyit tesz, mint képzet, látás
ból, de egyéb tapasztalatból is merített képzete valamely dolog
nak. E képzethez tartozik az egész tudás, azaz az u. n. tudo
mány tantételeivel. De ehhez tartozik azon képzet is, melyet 
valamely mesterember magának mesterségének tárgyáról alkot 
és a melyet mesterségében alkalmaz. A theoria ily értelemben 
nem áll ellentétben a praxissal. A practikusnak is van theoriája, 
még a mesterembernek is. Érdekes eseteket lehetne felhozni 
arra, hogy u. n. practikusainknak is van theoriájuk, habár gyak-
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ran rossz theoriájuk. így, ha az elsőbiró kihallgatja a tanút, akár 
szükséges, akár nem, csak azért, mert hivatkoztak reá, akkor is 
van theoriája : az a theoriája, hogy a felsőbb bíróság fel fogja 
oldani az ítéletet, ha a hivatkozott tanú még nincs kihallgatva. 
Az a Celsus-féle tétel: Scire leges non est verba earum tenere, 
sed vim ac potestatem, mindenesetre egyformán igaz a tlieore- 
tikusra és a practikusra nézve. Es a végén a legbüszkébb, a leg- 
rátartósabb practikusnak is el kell ismernie, hogy tud valamit, 
hogy tehát neki is van tudománya, theoriája. A kérdés csak az 
lehet; jó-e a theoria, vágj" nem? Mert van jó theoria és van 
rossz theoria, a mint van jó praxis és rossz praxis. A theoria és 
praxisnak most fejtegetett, a valóságban nem létező ellentété
ben nem szabad keresni a helyes tanulmányi rendszer kérdésé
nek kulcsát. Szeretném tudni, mit adna elő az másként, ki prac- 
tikusan adja elő a perjogot mint az, ki theoretikusan adja elő. 
Hogyan adná elő a kereset lényeges tartalmát. Talán nem prac- 
tikus, ha azt kutatjuk, hogy a keresetben melyek azok a részek, 
a melyek a per alapításához szükségesek, és melyek azok, a me
lyek a per megnyeréséhez szükségesek ? En abban a nézetben 
vagyok, hogy felette practikus dolog az, hogy valaki tudja, hogy 
a keresetnek vannak alkatrészei, melyek nem létében a per létre 
sem jöhet és a pert végzésileg be kell szüntetni. Yagy hogy 
fogja valaki a váltójogot practice előadni? Talán a név kedvéért 
mellőzni fogja a váltóelméleteket ? Hátha arra a kérdésre kerülne 
a sor, hogy mi tartandó arról az esetről, ha a kibocsátónál el
vész a váltó, mielőtt azt kiadta volna, vagy ha a közadós a csőd
nyitás előtt kiállított váltót csak a csődnyitás után adja ki? Ha 
jól akar eljárni, ezen esetek megoldása végett kénytelen lesz 
váltóelméletet construálni. Yagy talán azt fogja mondani: Ez 
nem practikus kérdés, nem szokott előfordulni, nem oldom 
meg; majd ha praxisban előfordul, gondolkozom rajta?!

Azután eltekintve ettől, a váltójognak tételeit minden ösz- 
szefüggés nélkül fogja előadni? Nem fogja a magasabb elveket, 
melyekből e szabályok mintegy önként folynak construálni és 
előadni? Nyilván rosszul járna el az, ki a jogtételeket, mint egy
mástól független szabályokat adná elő, és legfeljebb memnotech- 
nikai eszközökkel igyekeznék azok elsajátítását megkönnyíteni. 
Yagy talán a definitiókat fogja mellőzni? Hisz ha ezek jók és
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valaki azokat megérti, akkor azok a legpractikusabbak. Például, 
ha valaki így definiálná a tagadást: Tagadás az ellenfél által 
felhozott ténválladék valóságával összeegyeztethetlen nyilatko
zat : akkor ez igen practikus, kézzelfogható kriteriumját adná 
annak, hogy mi a kifogás, és mi a tagadás, hogy tehát mit kell 
bizonyítani az egyik és mit a másik félnek ? Ebből könnyen 
diagnostizálliató, hogy pl. az, ha az egyik fél kölcsönt állít, a 
másik pedig ajándékozást, nem kifogás, hanem tagadás, mert a 
két nyilatkozat nem fér össze egymással, ellenben hogy az, ha 
fizetés állíttatik, csak kiegészíti a tényállást, és nem összeegyez
tethetlen a kereseti tények valóságával, tehát kifogás.

Yan különbség az idealismus és a realismus között. Az 
ideal mint a valóságban még nem létező, de mint létesítendő 
eszme áll előttünk. Azt igenis lehet mondani: hypothetice va- 
ami helyes volna, tényleg nem helyes, ideális állapotok mellett 
helyes, de tényleg nem áll meg. Ha így akarjuk a theoria és a 
praxis közötti ellentétet érteni, ebben van valami. De hisz két
ségtelen, hogy az egyetemi tanítás hibája nem az, hogy ott csupa 
ideálokat adnak elő, azt pedig szintén nem akarja senki, hogy 
az egyetemen az elérendő ideálok épen ne adassanak elő. Magá
tól érthető, hogy gyakran rá kell térni arra is, hogy valamely 
intézményt hogyan kellene szabályozni. Megemlítem még itt 
azt, hogy az életre nem való dolgoknak, legalább oly dolgoknak 
tanítása, melyek közvetetlenül nem használhatók, szintén ellen
tétbe helyeztetik a praxissal, ez is neveztetik merő theoriának. 
A mi ezt illeti, bizonyos, hogy nem szabad túlságlm mennünk, 
az ily tárgyak tanításának nem szabad túltengeni, de óvakodni 
kell attól is, hogy csak azt tanítsuk, a mi közvetetlenül, kézzel- 
foghatólag hasznos. Tanítani kell mindazt, a mi a vis ac potes
tas elsajátításához szükséges.

Értik továbbá a theoria és a praxis közti különbséget oly 
értelemben, hogy van theoria, a mely az iskolában taníttatik, 
munkákban leiratik, és tfys^ria, a mely az életben él. Пу érte
lemben a theoria és praxis között csakugyan van különbség. 
Más lehet a theoria, mely az életben tényleg alkalmaztatik és 
más az, mely az iskolában taníttatik. Erre az ellentétre nézve 
jól mondja Goldschmidt, hogy annak okai különbözők lehetnek. 
Lehet, hogy az ellentét oka az, hogy a praxis a mesterséggé ala-
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csonyodott. Ennek oka lehet betümagyarázat, formalismus^ 
felületesség, tudatlanság. Lehet továbbá, hogy az ellentét oka 
abban rejlik, hogy a practikus nem követi az uralkodó theoriát, 
lianem egy régibb theoriát alkalmaz. Ennek is különféle oka 
lehet. Lehet, hogy a biró, a ki alkalmazza a theoriát, csak a ré
gebbi theoriát ismeri, a melyet tanult. De lehet az is, hogy a 
biró ismeri az újabb theoriát, de nem tartja helyesnek. És itt 
bizonyos conservativisnrus gyakran nagyon helyes. Jó, ha a 
praxis bizonyos tartózkodással viseltetik• az u. n. új theoriákkal 
szemben. Gyakran előfordul továbbá, hogy a practikus saját 
külön theoriáját követi, néha a legújabbat, melyet véletlenül 
ismer és azt alkalmazza tüskön-bokron keresztül. Néha maga 
csinál magának theoriát, és e részben a practikusok sokkal ve
szedelmesebb theoretikusok, mint a tulajdonképi theoretikusok. 
( Helyeslés.) Jól mondja Goldschmidt, hogy Iliering Begriffshim- 
melje nem kis mértékben népesíttetik be practikusok által. Ha 
ebben az értelemben veszszük azt a kívánalmat, hogy a jogi 
oktatás és általában theoriánk practikusabb legyen, hogy a 
praxisban, élő theoria adassék elő, akkor sem érthetek egyet. 
Mindjárt az a kérdés merül fel, hogy melyik praxist tanítsuk az 
egyetemen ? Mert régi mondás hogy: In hoc inclyto Begno Hun
gária praxis est multiplex, et qui non seit, est simplex. (Derült
ség.) Száz helybenhagyó határozatra a tábla száz megváltoztató 
határozatot hoz és száz helybenhagyásra 44—38 megváltoztatás 
esik a kir. Curián. És mégis azok, kik e határozatokat hozták, 
mind practikusoknak hiszik magukat! Itt is a megoldás csak az 
lehet, hogy jó theoriát kell előadni. Nem mondom, hogy a jó 
theoria mellett nem kell megemlíteni az uralkodó praxist is, 
még akkor is, ha az nem jó ; persze meg kell azt is mondani, 
hogy az miért nem helyes. Mindenesetre azonban elő kell adni 
a jó theoriát, a mely nem mindig az a theoria, a melyet az isko
lában és az irodalomban tanítanak. Sajnos, hogy Goldschmidt 
azon classificatiója, a melyet a praxisban élő jogra nézve tesz, 
megfordítva is alkalmazható. Az úgynevezett theoreticusok is 
gyakran hasznavehetetlen, rossz theoriákat tanítanak, felületes
ségből, vagy mert gondolkozás nélkül Írják le, vagy compilálják 
mások nézeteit.

Ismét más értelemben veszszük a theoria és praxis közötti
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ellentétet, midőn a theoreticusok és practikus tevékenység mi
nőségét állítjuk egymással szemben. Azt mondják, hogy a prac
tikus esetet dönt el, a theoretikus pedig a jogszabályt igyekszik 
feltalálni. A practikus a jogot in concreto, a theoretikus pedig 
in abstracto keresi. Helyesebb, ha azt mondjuk, hogy a különb
ség a theoretikus és practikus tevékenység között az igazság fel
találásának módjában rejlik. A practikus, a mennyiben nem 
csupán jogot alkalmaz, azaz a jogról való megállapodott theo- 
riáját alkalmazza, hanem theoriát csinál magának, — a kettő 
alig elválasztható — a jogesetből indul ki, míg a theoretikus a 
magasabb tételből vezeti le az alkalmazandó jogszabályt. Azon
ban a theoretikusnak ha jól akar eljárni, szintén alkalmaznia 
kell a deducált tételt egyes esetekre, hogy a deductió eredmé- 
nyének helyességét kipróbálja és megerősítse. Es viszont a prac- 
tikusnak is, ha jól akar eljárni, fel kell keresnie a magasabb 
tételt, hogy azt más esetekre alkalmazva, a concrét eset eldön
tését ellenőrizhesse és a választott eldöntésben megnyugodhas- 
sék. A practikusnak is fel kell fognia a jogszabályt, hogy azt jól 
alkalmazhassa. Az inductiónak és deductiónak tehát a theoriá- 
ban és praxisban egyaránt együtt kell járni, ügy mint minden 
tudományos tevékenységnél. A jogi methodusban mesterek vol
tak a rómaiak, kiknél az eset és a szabály mindig együtt járt. 
Ha az esetet döntötték el, felállították a hozzá való általános 
szabályt, és ha a szabályt tárgyalják, megkeresik a hozzá való 
esetet. Még a természettudós is, ki kísérletet tesz, előbb deductió 
utján felállítja a hypothesist, a melynek helyességét a kísérlettel 
meg akarja állapítani, a kísérlet eredményét pedig szintén de
ductio utján határozza meg és illeszti hele a theoriába.

Azonban mégis bizonyos, bogy a theoretikus tevékenység
nél a deductio iránya, a practikus tevékenységnél pedig az 
inductiv irány lesz túlnyomó. Ennélfogva lehetnek különbségek 
az eredményben is. Nem szabadna különbségnek lenni, de lehet. 
A theoretikus könnyen hajlandó arra, hogy hamis ahstractiók- 
nak éljen, hogy a mint Wach mondja, ins Blaue gondolkodjék, 
míg ellenben a practikusnál nagy a veszély, hogy brutális egy
oldalúsággal induljon ki a mindenkori esetből és állítson fel 
szabályt, nem tekintve más esetekre.

Mellesleg megjegyzem itt, hogy Ihering élczelését az u. n.
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constructiv jurisprudentia ellen nem tartom egészen sikerültnek. 
Sikerült annyiban, a mennyiben a túlzást támadja meg, mert 
bizonyos, bogy az u. n. constructiv jurisprudentia művelői túloz
nak, de nem sikerült annyiban, a mennyiben a construálás ellen 
általában fordul. Mert hisz a fogalomban rejlik a tudomány. 
Hisz ő maga is construál. Construálni a tudományban mulliat- 
lanul kell, csak jól kell construálni.

Magától érthető dolog, hogy a tanításnak a most előadott 
értelemben praktikusnak kell lenni. A tlieoretikus és practiku.s 
tevékenység között sincs lényeges különbség. Mindenképen meg 
kell tanítani a hallgatót nemcsak a theoriára, hanem arra is, 
hogy hogyan kell theoriát csinálni. Erre egyformán meg kell 
tanítani nemcsak a leendő tudóst, hanem a jövendőbeli practi- 
kust is. A mint áll az, a mit Savigny mond, hogy egy jogeset 
gyakran több felvilágosítást nyújt mint számos munka elolva
sása, úgy áll az is, hogy egy szép esetnek eldöntése tudóst igényel.

A mint a theoria és praxis között, úgy a theoretikus és 
practikus tevékenység között sincs igazi, a dolog lényegébe vágó 
különbség.

Hogyan van tehát mégis, hogy ép a jogászoknál annyira 
fentartja magát a theoria és praxis megkülönböztetése, hogy 
annyira szeretik ezt hangoztatni? Miért nem teszik meg e kü
lönbséget a csizmadiák, az asztalosok és mások, sőt az orvosok 
sem annyira, és még kevésbbé a mérnökök. Persze a mérnök 
előtt nagyon is világos, hogy a 2 x 2  mindig =  4, úgy a tlieoriá- 
ban mint a praxisban.

Nem vizsgálom az összes okokat, a melyek a emberi ter
mészetben is rejlenek. Csak azokra az okokra szorítkozom, a 
melyek ide tartozhatnak.

Az egyik ok lehet az, hogy az iskolában nem adják elő a jó 
theoriát.

Lehet továbbá, hogy a praxisban van a hiba, hogy a praxis 
nem alkalmazza az iskolában tanított jó theoriát.

Az is lehet egy ok, hogy az, a ki a theoriát mint hasznavehe
tetlent elveti, sok felesleges, az életben nem használható ismeretet 
tanult az iskolában. Ilyenkor közel fekszik, hogy az iskolában 
tanultakat főjellegük szerint Ítéli meg is kellő megkülönböztetés 
nélkül az életben feleslegeseknek, impractikusoknak mondja.
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A fő ok azonban nem lehet ezek egyike sem. Mert hisz a 
tanuló az iskolában csak elég sok jó theoriát is hall, és a praxis 
sem oly megátalkodott, bog}' a jó theoriának általában ellensége 
legyen.

A fő ok, a mely miatt az ellentét a theoria és a praxis kö
zött kifejlődik, nézetem szerint az, hogy a végzett joghallgató, 
kit kibocsátanak a praxisba, nem tudja a jó theoriát sem jól, 
azaz nem tudja úgy, hogy annak hasznát is vehetné az életben. 
Mert az életben a féltudás, az u. n. konyítás nem ér semmit. 
Ezzel a vizsgálaton még keresztül lehet jönni, de nem lehet a 
praxisban az esetet eldönteni. Az életben azután ott van a prac- 
tikus, kinek van routinja, a melylvel könnyen elbánik az eset
tel. Ezzel legalább megy a dolog. Ibant qua poterant, de megy. 
Természetes, hogy a félig- müveit theoretikus karjaiba esik an
nak a practikusnak, kinek ellenőrzése mellett működik és annak 
oktatásait követi. Könnyen megesik azután, hogy csakhamar 
maga is ép úgy lenézi azt a doktort, ki u. n. nagy tudománynyal 
jön ki az iskolából, de annak nem tudja hasznát venni, a mint le
nézi az öt vezető practikus az iskolában megszerezhető tudományt.

Mindezt magam is tapasztaltam. Midőn kiléptem az életbe, 
tájékozatlanul állottam az esettel szemben. De azt is tapasztal
tam, hogy a jól megtanult jó theoriának mily nagy hasznát lehet 
venni az életben. Már doktor voltam, midőn felébredt bennen* 
a vágy, hogy saját mesterségembe jobban behatoljak. Hoffmann 
tanár úr, jelenleg kollegám tanácsára elkezdtem Unger System- 
jét tanulmányozni, különösen behatóan foglalkoztam a második 
részben a jogok védelmével, nevezetesen a keresetalap, kifogá
sok és bizonyítás tanaival és csakhamar láttam, hogy mit tesz 
az, ha az ember fel tudja fogni az eset struktúráját, hogy mily 
játszva bánik el az esettel.

Levonom ezekből a tanúságot. A tanúság az, hogy jó theo
riát kell tanítani és bog}- azt jól kell tanítani, azaz meg kell 
tanítani úgy, hogy a tanuló jól el tudja dönteni az esetet és 
maga is tudjon magának theoriát csinálni. Mindez egyformán 
szükséges úgy annak, ki u. n. theoretikus pályára készül, mint 
a jövendőbeli practikusnak is.

A mi a mai tanulmányi rendszert illeti, ennek fő jellem
vonása és fő hibája a túl sok tárgy. Kiterjedt kényszer van, de
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nem beható. Multa, sed non multum. A hallgató igen sok főtár
gyat kénytelen hallgatni. A mit hallgatni köteles, majd mind 
főtárgy. Egynek-kivételével, mely 8 órás, a többi mind 5 órás 
kollégiumban hallgatandó, csak egy pár négy órásban. Éhez járul 
a tantárgyak egymásutánjának berendezése. A mi vizsgarend- 
szerünk szerint az első év végén alapvizsgát kell tenni a római 
jogból és a jogtörténetből. A második év végén alapvizsga van 
az észjogból, a közjogból, a nemzetgazdaságtanból és a pénzügy
tanból. Természetes, hogy az első évben az első, a második év
ben pedig a második alapvizsga tárgyait kell hallgatni. A második 
évben már most a hallgató előtt egész más világ nyílik. A római 
jog, melylyel az első évben, persze nem elég alaposan megismer
kedett, itt már nem ér semmit. Az észjogban Grotius, Kant és 
mások nézeteivel kell foglalkoznia, kap közjogot és más magán
jogot, mint a milyent a római jogban tanult. Foglalkozik továbbá 
államtudományokkal, és azután szokás szerint a négy vizsga
tárgy mellett hallgatja még mellesleg a magyar magánjogot, 
mely tárgy ekképen természetesen tönkre van téve. ( Derültség.) 
Most jött azután, legalább a jelenlegi tanrendszert közvetlen 
megelőző rendszer szerint, a politikumok hallgatása. Legalább 
ezeket kellett a tanulónak hallgatnia, ha az államtudományi 
államvizsgán, a mely a jogtudományi szigorlatoknak előfeltétele 
volt, mielőbb túl akart esni. A negyedik évben végre a hallgató 
és pedig ép a törekvőbb hallgató, készült az első szigorlatra a 
római jogból, egyházjogból és bölcseleti jogból. És mi történt a 
positiv tárgyakkal? Ezek is teljesen tönkre voltak téve. ( Helyes
lés.) Ma e részben a tanrendszer újabb módosítása a két utolsó 
évben valamivel megjavította a helyzetet.

Ezekhez járul továbbá, hogy a hallgató ugyanazon fogalmat 
a különböző tárgyakban többször kapja és pedig gyakran nem 
egyformán. Bizonyos dolgokat másként hall a római jogban, 
másként az észjogban, az osztrák jogban és másként a magyar 
magánjogban, sőt esetleg ugyanazt másként hallja még a keres
kedelmi jogban is. És ha azután e tárgyak mindenikét még kü
lön tanártól kétszer hallgatja, nem kevesebb, mint tízféle foga
lommal kell foglalkoznia. Lehet, hogy az eltérés igen csekély, 
inkább a szövegezésben van, de ez elég lehet arra, hogy a kez
dőt megzavarja, a ki a sok különféle nézettel nem tudván bol-
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(loguliii. könnyen hajlandó lesz a sikertelen küzdelmet már a 
tanfolyam alatt abban hagyni. Majd tesz úgy, mint mások és 
elkészül valahogy a vizsgálatokra.

Feleslegesnek tartom a köteles tárgyak közé pl. az észjogot 
és a politikát felvenni. Nem mondom, hogy az észjog története 
felesleges, de nem látom be, miért kelljen az észjogban a ma
gánjogot és a közjogot előadni. Az észjogi magánjog a végén 
nem is egyéb, mint az előadó tanár nézete a magánjogról. Ez 
nem lehet kötelező tárgy. Miért nem adnak elő észjogi perjogot, 
sőt észjogi váltójogot is. ( Derültség.) Mert hisz képzelhető ész
jogi váltójog is, egy váltójog, a milyennek annak a tanár nézete 
szerint lenni kellene.

A politikában részben ugyanazok adatnak elő, mint az ész
jogban. A közjog és közigazgatási jog alapelveit a tételes közjog
ban és közigazgatási jogban is elő kell adni. Igaz, hogy ezek a 
politikában részben másként, azaz más szempontból adatnak 
elő. De a mit a politikából szükséges tudni, azt nagyon jól elő 
lehetne adni a positiv közjogban és közigazgatási jogban is. 
Miért nem adják elő a váltójognak vagy a perjognak politikáját? 
( Derültség.) Lehetne ebből is külön tárgyat csinálni. Nagyon 
természetes, hogy a perjog tanára az egyes intézmények tárgya
lásánál pl. az eshetőségi elv vagy a szóbeliség tárgyalásánál azok 
czélszerüségéről is szóljon; megemlítse a pro és contrát. Az 
intézmény kifejtéséből többnyire önként következik az intézmény 
bírálata is. A büntetőjogász és büntetési rendszerek ismertetésé
nél szintén beszélni fog a büntetőjogi politikáról is.

Az észjog és a politika a mai tanrendszerben 20 órát, tehát 
egy félévet foglal el. Ezt az időt jobban lehetne más tárgyakra 
fordítani. Sok időt lehetne az által is megnyerni, ha a tárgyak 
némely részeinek előadása a minimumra szoríttatnék. így pl. a 
kanonjog forrásainak előadása. Ezek nem olyan dolgok, a melye
ket hallomás után meg lehetne tanulni, vagy a melyek részletes 
szóbeli előadása a hallgató felvilágosításához szükséges volna. 
Sokkal helyesebb volna a hallgatónak a corpus juris canonici-t 
kezébe adni, megmutatni neki annak részeit és megtanítani, 
hogy hogyan kell vele bánni. Ezzel nem akarom azt mondani, 
hogy a források ismeretére nem fektetek súlyt. A kik a praxisban 
működnek , nagyon jól tudják, hogy mily baj az, ha az ember
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nem ismeri a forrást, a melyben a szükséges szabályt fel lehes
sen keresni. De szükségtelen, hogy bárki a források czimeit rész
letesen betanulja, hogy azokat azután három hónap alatt alapo
san elfelejtse.

Kérdjük, mit kell valakinek jól tudnia, hogy jó jogásznak 
lehessen tekinteni ? Talán az összes törvényeket és rendeleteket ? 
Hisz akkor egy új törvénynyel megszűnnék jogász lenni. (Derült
ség.) Még a vizsgán sem szabad ezek kimerítő ismeretét köve
telni, annál kevésbbé szabad a tanítást e czélra berendezni.

Ahhoz, hogy valakit magyar jogásznak lehessen tekinteni, 
okvetlenül szükséges, hogy a magyar magánjogot, büntetőjogot 
és eljárást és a perjogot tudja. A többit a művelt jogász úgy is 
könnyen meg fogja tanulni, a mint jogászaink a kereskedelmi 
jogot és pedig részben jól, megtanulták a nélkül, hogy azt az 
egyetemen hallgatták volna. De ezeknél a tárgyaknál azután 
alaposan kell eljárni. Itt meg kell tanítani, hogy mi a vis ac 
potestas.

Nem fektetnék nagy súlyt a jogásznál a politikai tárgyakra. 
Nekem mindig furcsának tetszik, ha valaki azt mondja, hogy 
milyen fontos a jogászra nézve a nemzetgazdaságtan, a statisz
tika, vagy még az európai jogtörténet és az egyházjog is, a mi
kor azt látom, hogy a tételes jognak tanárai sem tartanak oly 
előadásokat és írnak oly könyveket, a melyekből kitűnik, hogy 
e tárgyak csakugyan szükségesek. Előbb írjon valaki pl. nemzet
gazdaságtanra alapított magyar magánjogot, azután majd lehet 
azt követelni, hogy a hallgató is tüzetesen foglalkozzék e tárgy- 
gyal. Ne kívánjuk, hogy a hallgató a nyers anyagból, a melyet 
neki adnak, maga állítsa össze a tudományt. Adják elő a tételes 
jogok tanárai a szükséges vonatkozásokat. Mondja meg pl. a 
perjog tanára, hogy ezen intézmény római eredetű és azután ha 
szükséges, menjen bele a római jog részleteibe is, bogy az intéz
ményt alaposan megismertesse, azután mondja el azokat a tör
téneti változásokat is, a melyeken az intézmény keresztülment, 
míg mai alakját elnyerte. A segédtudományok ily felhasználá
sára mindenesetre nagyobb súlyt kellene fektetni.

lg}- vagyunk a politikának fontosságával is. Ha polgári vagy 
büntetőtörvényt kell csinálni, akkor senki se fog a politikushoz 
fordulni, hanem a magánjogászhoz vág}- a büntetőjogászhoz.
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Es a közjoggal és közigazgatási joggal sem .állunk másként. Ki 
ezekből törvényt akar csinálni, annak jól kell tudni ezeket a 
tárgyakat.

Mindezekkel nem azt akarom mondani, hogy a nemzet
gazdaságtan és más tárgyak hallgatása a jogásznak nem hasznos 
és hogy ezek a tárgyak az egyetemen ne adassanak elő. Csak a 
hallgatási kényszer nem szükséges. Még azt sem zárom ki, hogy 
azok a rigorosumok tárgyai lehessenek. De kétségtelen előttem, 
hogy ha alapos jogászokat akarunk képezni, practikusokat vagy 
tudósokat, ez egyre megy, a beható tanulási kényszert a tan
folyam alatt a tárgyaknak bizonyos zömére kell szorítani, melyek 
nélkülözhetlenül szükségesek. Kevés tárgyra nagy súlyt kell 
helyezni. (Helyeslés.)

Kihagytam eddig egy tárgyat: a római jogot. Nagy súlyt 
fektetek reá. Ez a jogászképző tárgy. Ezen tanulja meg a hall
gató a methodust és ezzel tanul meg egy jól kidolgozott jogot. 
Fontos az is, de nem a födolog, hogy a római jog a modem 
jogok alapja. Természetesen úgy kell tanítani a római jogot, 
hogy a hallgató methodust is tanulhasson azon. Ez ma lehetet
len, még ha a hallgató az első évben mindkét félévben hallgatja 
is e tárgyat. Ekkor vizsgát tesz belőle, hogy azután a szigorlato
kig ne foglalkozzék vele többé.

Megengedem, hogy a római jog ezen nagy jelentősége idő
vel el fog enyészni. De ma úgy vagyunk vele, mint a klassziku
sokkal. Valamint nem bírhat kellő humanisztikus műveltséggel 
az, a ki a klasszikusokat nem ismeri, úgy nem lehet jó jogász az 
sem, ki a római jogot nem ismeri.

A mi a practikusokat illeti, ezek jelentőségére nézve meg
egyezem azzal, mit Vécsey t. kollegám mondott: t. i. hogy azok 
az elméleti képzés segédeszközei. Nem routine-t akarnak nyúj
tani, hanem szükségesek azért, hogy a tanuló tudja, mire való 
az, a mit tanult. Hiába emeljük ki a fogalmakat, hiába hang
súlyozzuk pl. azt, hogy- az adásvevés lényeges kritériumai az 
áru, az ár és a consensus, a hallgató nem fogja ezek fontosságát 
átlátni és megérteni, míg egy esetet nem kénytelen diagnosti- 
zálni. De szükségesek a practikumok azért is, hogy a hallgató a 
jogeseteken megtanulja a jogalkalmazás mikéntjét. Hisz a jogász 
a jogalkalmazásból él. És nem csak a praetikusnak, hanem a
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theoretikusnak is meg kell tanulnia a jogalkalmazást. Mert ha 
ezt nem tudja, nem tudja a tantételek helyességének próbáját 
megcsinálni. Ismét hivatkozhatom Savigny azon mondására, 
hogy egy eset gyakran több felvilágosítást nyújt, mint sok könyv
nek elolvasása.

A practikumok hasznát magam is tapasztaltam. Tartottam 
én is practikumokat a váltójogból és a perjogból is csekély rész
vét mellett. Volt ugyan egyszer 300-nál több hallgatóm is — 
mert ingyenes volt az óra — ( Derültség), de 5-nél több bead
ványt nem kaptam soha. Eseteket adtam fel. Elmondtam a 
tényállást, megcsináltam a keresetet, és kértem elleniratot és 
ítéletet, vagy az előadott kifogásokra választ és ítéletet. Az órá
ban azután megbeszéltük a kidolgozást. Általában a practikum 
úgy volt berendezve, mint a hogy azt a németek is berendezik. 
Súlyt fektettem arra, bog}- ne a tankönyv tételeivel okoskod
janak, hanem megkívántam, hogy hozzanak fel a törvényből 
minden paragrafust, a melyre az eset eldöntésénél hivatkozni 
lehet, mert a czél az, hogy a törvényt tudják alkalmazni. Azok, 
a kik dolgoztak, csakugyan hasznát is vették. Kitünően megta
nulták a törvényt és értették is.

A practikumoknak egy másik jelentősége, hogy azok alkal
mas eszközét képezik a tanulási kényszernek. Én elvileg nem 
vagyok ellensége a kényszernek; A_tanulási kényszerrel általá
ban úgy vagyunk, mint a bizonyítási szabályokkal. A legális 
bizonyítási szabály sem absurdum. A hol teljesen megfelelő 
bizonyítási szabályt tudunk felállítani, miért ne állítsuk azt fel. 
Csakhogy ilyen bizonyítási szabályt rendszerint nem tudunk 
felállítani, mert nem tudjuk a szabályt eléggé individualizálni, 
úgy hogy az az eset minden lehető árnyalatára találjon. Ezért 
kénytelenek vagyunk a bizonyítás mérlegelését a bíróra bízni. 
A tanításra nézve, t. i. arra nézve, hogy a részletekben mit 
tanítson a tanár, nem lehet jó módjával kényszert felállítani, 
de igen arra, hogy minő tárgyakat kelljen a hallgatónak tanul
nia. A mai tanrendszernek nem az a hibája, hogy kényszert 
ismer, hanem hogy egyrészről nincs elég kényszer benne, más
részről még, hogy nagyon sok kényszer van benne. A kényszer 
nagyon extensiv, de nem eléggé intensiv.

ügy a theoretikusnak mint a practikusnak bizonyos dolgo-
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kát muUiatlanul kell tudnia, ezek tanulására tehát teljes joggal 
lehet kényszert statuálni.

A tanulási kényszer eszköze ma a vizsgakényszer. Ez a 
kényszereszköz meggyőződésem szerint nem sokat ér. Magam 
is voltam jogász és tudom ezeket a dolgokat. Az ember, ha na
gyon sokat készül hat hónapig készül (Közbeszólás Három 
hónapig legfölebb.) Van, a ki csak 2—3 hónapig, 4—5, sőt csak 
három hétig készül, és néha ennek is sikerül. A vizsga tehát
csak pár hónapi tanulásra kényszerit.

/

Es milyen ez a tanulás? Felületes, középszerű, vizsgára 
tanulás. A vizsgálás nem lehet tüzetes. Erre rövid az idő. Tekin
tetbe véve, hogy a kandidátus meg is van ijedve, hogy esetleg 
épen ezt vagy azt nem tudhatja, nem is lehet a kellő szigort 
alkalmazni. És hogyan lehessen megkülönböztetni a féltudóst 
az igazi tudóstól ? Talán practikus eset feladásával ? Ennek rög- 
tönös megfejtését nem lehet jó módjával a kandidátustól, ki el 
is van fogúivá, megkívánni. A vizsgálati kényszer magában véve 
természetszerűen a középszerűség mértékére szállítja le a szín
vonalat.

A végén is, ha minden év végére teszünk egy vizsgát, ekkor 
három hónapi tanulás kilencz hónapi nem-tanulással fog válta
kozni. Ez nem elég. Minden egyébtől eltekintve, nem szabad 
hazánk fiatalságát arra kárhoztatni, hogy négy évet kötelesség
érzetének elaltatásával töltsön és hogy elszokjék attól, hogy az 
élet komoly munka, és hozzászokjék a vizsgaszédelgéshez és ahhoz 
a felfogáshoz, hogy az életen könnyű szerrel is keresztül lehet 
csúszni. Gyakrabbi vizsgák kellenek tehát, nem [mondom collo- 
quiumok, hanem kötelező practikumok, melyekben mindenkinek 
részt kell venni és a melyekben a tanár megtudhatja, hogy a 
hallgató valóban tudja-e a tárgyat vagy nem. És a míg nem tudja 
a tárgyat, nem szabad megengedni, hogy tovább haladjon.

Befejezem előadásomat. Én is úgy vagyok, mint tanrend
szerünk mellett a tanuló. Nagyon sokfélével vagyok egyszerre 
elfoglalva. Ha nem sikerült előadásom, ez legfényesebb bizonyí
téka annak, hogy tanrendszerünk nem jó. (Hosszan tartó éljenzés 
és taps.)
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E lnök: Hogy mily magas színvonalon tartotta a hallgató
ságot ezen kitűnő és tartalmas előadás: azt az imént nyil
vánult zajos elismerés a legélénkebben kifejezte. Készemre nem 
marad egyéb bátra, mint constatálni: bogy az előadó úr szavai 
megvilágítóig és tisztítólag fognak hatni mindenfelé, a hová 
e jeles rögtönzés kinyomtatandó példányai eljutnak.

És igen szükséges, hogy különösen ezen falakon túl tisz
tába jöjjenek az emberek: mi az a mit mi theoriának és a mit 
praxisnak nevezünk ? Nem lehet eléggé és elég élénken, elég be
hatóan hirdetni és ismételni: hogy a helyesen felfogott praxis 
nem lehet egyéb, mint a helyes theoriának helyes alkalmazása. 
A mi tudományunk nem anyag: hanem eszme; itt az elv — a 
törvényben nyilatkozó állami igazság nem mellőzhető. A jogá- 
szattal való foglalkozás tehát a jogelvek ismeretét, azoknak a 
törvényekben való érvényesülését, elhatárolását — esetleg 
módosulását tételezi fel. Egyetlen helyes elvnek helyes alkal
mazásával száz meg száz concret eset van a törvény rendel
kezésének, rendszerének — a jognak es igazságnak megfelelően 
elintézve. Elvtelen törvény, vagy — a mi ugyanaz — theoria 
nélküli kötelező szabály nem lehet más, mint a szeszély, az 
ötlet, a változó egyéni nézet uralma — vagyis az önkény!

A tudós előadó úr — a tárgya fölött teljesen uralkodó 
valódi szakférfi hivatottságával és könnyedségével bonczolta, 
illustrálta és erősítette, azon régi de mi nálunk még mindig 
nem eléggé méltatott igazságot, mely szerint: nem mind 
theoria — főleg mindaz nem haszontalan theoria — a mit 
egyesek — különösen egyes practicusok — annak állítanak; de 
másrészről bizonyos, hogy a tudatlanság soha és sehol sem 
lehet praxis.

Fogadja tisztelt tagtársunk ép oly vonzó mint tanulságos 
előadásáért egyletünk elismerését és köszönetét.

Dr. Herich Károly: Tisztelt jogászegylet! Higgadtan, bát
ran, szerényen és szívem mélyéből kívánok a jogi oktatás reform
jának kérdéséhez hozzászólani.

Higgadtan — mert úgy vagyok meggyőződve, hogy a pole
mikus vitatkozás a kedélyeket e helyütt csak elkeresítené és 
eredményre még sem vezetne, mert az egyes indítványok csupán
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indokoltatnak, de nem kerülnek szavazás alá. Tehát nem a 
«captatio benevolentiae» vezet engem, hanem lelkiismeretem 
higgadt sugallása. Hassanak érveim, ha hatni tudnak.

Bátran kívánok a tárgyhoz szólani, szem előtt tartva Buckle 
szavait: «Kiváló hálával tartozunk azon kitűnő gondolkodók
nak, a kik az igazságoknak nagy mennyiségét kiderítették, a 
melylyel jelenleg bírunk. De hódolatunk teljes mértéke csak 
azon sokkal nagyobb férfiak számára jut, a kik eléggé bátrak 
voltak, a mély gyökereket vert előítéleteket megtámadni és meg- 
semmisítni, a kik a traditio nyomását félrelökve a tudomány 
forrásait tisztázták és annak fejlődését biztosították az által, 
hogy a haladást lehetlenítő akadályokat eltávolították.»

Szerényen akarok szólani, mert jóllehet húsz évi működé
sem a minisztériumban és a kathedrán jogczímet adna indít
ványaimnak nyomatékos hangsúlyozására, de másrészt úgy 
érzem, hogy minden reformjavaslat kellő és alapos megfon
tolást igényel.

Végül szívem mélyéből óhajtok szólani, minden hátgondo
lat nélkül, nem az egyén, hanem az ügy érdekében./ t *

Áttérve immár magára a kérdésre, azon alapelvből indulok 
ki, a melyet Horatius költőnek atyja fejezett ki, a midőn nagy
reményű fiát tudományos kiképzés végett Kómába küldte, azt 
mondván neki: «Non scobe, sed vitae discimus.» Az egyetem
nek nem lehet czélja, szegény tudósokat nevelni, hanem főfel
adata abban áll, hogy a hallgatókat képesítse az életben való 
boldogulásra. Szegény ember bajosan haladhat a tudományban, 
még bajosabban állhat meg az erkölcs mezején. A cultura fel
virágzása feltételezi a gazdasági megélhetést. Ezért az egyetemi 
hallgató is készüljön a gyakorlati élet számára, hogy abban 
minél biztosabban és megfelelőbben elhelyezkedhessék. Nem 
lehet tehát kétség az iránt, hogy az elméleti oktatás mellett a 
practicum is karoltassék fel.

Második alapelvem az, bog}’ minden egyetemi tanár csupán 
egy szakra szorítkozzék. Legyen ő az illető szakban «ein ganzer 
Mann», a mint azt a nagytekintélyű Goldschmidt is kívánja. 
A jog- és államtudományok minden szakának megvan a maga 
történelmi, bölcsészeti, természettani, közgazdasági, közjogi és 
közművelődési háttere, mindegyiknél megkívántatik a nemzet
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közi összehasonlítás, valamint a bírósági, hatósági és társadalmi 
gyakorlat éles megfigyelése. Csak úgy felelhet meg a tanár fel
adatának, ha mindezen igényeknek képes megfelelni. Ezért a 
jelenlegi jogosítottság rendszere megszüntetendő.

Harmadszor a leczkepénz-rendszer elejtése mellett adassák 
az egyetemi tanárnak megfelelő rang és fizetés. A mi egyetemi 
viszonyaink nem hasonlíthatók össze a németországi egyete
mek egészen másnemű alapokon fejlődött körülményeivel. 
A leezkepénz egyenlőtlen jövedelmet eredményez, a mi igazság
talan, másrészt a parallel tanárság esetén általán méltánytalan 
és igazságosan meg sem oldható módszernek bizonyúlt, sőt hogy 
kellemetlen visszásságra vezethet, ki merné tagadni. Már a gya
núnak is elejét kell venni.

Negyedszer a tanrendszer megváltoztatandó abban az irány
ban, hogy egyrészt a gymnasiumból kikerült hallgató könnyeb
ben haladhasson és másrészt a gyakorlati élet követelményeinek 
tehát a positiv jellegű tantárgyaknak alapos elsajátítása lehet
ségessé tétessék. Ezért a római jogot kevesebb számú órákban 
kellene előadni mind a négy évfolyamon át s az első évben már 
kezdeni a magánjoggal, a közjoggal s a közgazdaságtannal, mint 
alapvető tudományokkal.

Ötödször előttem világos, ha van és kell is hogy legyen 
kötelezett tantárgy, úgy legyen évenkint kötelező vizsga is. Tel
jesen osztom Stein Lőrincznek nézetét, hogy csupán a vizsga 
biztosítja a tantárgy szorgalmas hallgatását.

Hatodszor minden tanár csak a maga szakmájából exami- 
náljon és csupán az illető szak magántanára által legyen he
lyettesíthető. Ha a magántanár előadhat, ugyanazon joggal 
examinálhat is, — vagy egyre sem képes. Ekkor fejlődnék a 
magántanárság intézménye és megszűnnének a mostani ano
máliák.

Hetedszer minden erővel oda kell hatni, hogy az egyetemi 
hallgató járjon is rendesen előadásra, ne töltse drága idejét idő
előtti gyakorlatban vagy a kávéházban. A jellemképzés első kel
léke a kötelességtudás. A tanszabadság nem jelentheti a nem
tanulás szabadságát. Semmiféle más intézeten nem tűrnék ezt a 
visszásságot. Némikép elérhető volna az előadások rendes láto
gatása az által, ha a hallgató köteleztetnék jegyzetek készí
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tésére, melyek nélkül a hallgatás amúgy is kellő siker nélkül 
marad.

Végül a mostani évről-évre változó decanatus helyébe egy 
állandó közeg volna rendszeresítendő, a mint az külföldön is 
majdnem mindenütt van. Csak így állapodhatik meg kellő rend 
és következetesség.

Tisztelt jogászegylet! Haladnunk kell, az bizonyos. Az okta
tásnak simulnia kell a lüktető élet folyton és minden irányban 
fejlődő követelményeihez. Tegyünk róla, hogy a hallgató örök 
hálával emlékezzék meg tanáráról.

Befejezem felszólalásomat Horatius szavaival:

«Si quid novisti rectius istis, candidus imperti.
Si non, liis utere mecum.#

Elnök: Az idő előre haladt. Azt hiszem, harmadik felszóla
lásra nem marad igen idő. Oly vonzó volt az, a mit az előadó 
úr hozott fel, hogy szabad hangoztatnom a további fejtegetések 
szükségét, és azért azt a kérést intézem a t. tagokhoz, — tud
tommal vannak még, kik a vitában részt akarnak venni, — 
hogy a nagyérdekű tárgyhoz vitáikkal hozzájárulni szivesked- 
kedjenek. Ezúttal a t. előadó úrnak előadásáért köszönetemet 
kell kifejeznem.



TELJES-ÜLÉS 1889. DECZEMBER 7.
Elnök: CsEMEGi Károly.

Dr. Herczegh M ihály előadása.
Irodalom : Csenge ry Antal: A jog- és államtudom, kar reformja. 

Összegyűjtött munkák 1884. évi 5. köt. 24. 1. Fenyvesig Ferencz: Felső
oktatásunk reformja, 1889. két füzet. Dr. Hajnik Imre: Az egyetem 
története, 1889. Dr. Pulszky Ágost: Az egyetemi kérdések Magyarorszá
gon, 1889. Dr. Kovács József: Egyetemi alkotmányok, 1875. Dr. Szabó 
József: Mozgalmak az egyetemi rendszer ügyében, 1884. Savigny: Über 
das Wesen der deutschen Universitäten, 1815. Helmholz: Über die akade
mische Freiheit der deutschen Universitäten. Berlin, 1878. Conrad : Das 
Universitäts-Studium in Deutschland. Jena, 1884. Die Universitäten 
Österreichs, 1889, Fe'dsric Morin: L ’université. A. W urtz: Les hautes 
études pratiques dans les universités d’Allemands, d’Autriche, Hongrie. 
Paris 1882. Didón: Les Allemands. Paris 1881. Demogeot et M antw n: 
De l’enseignement superior en Angleterre, 1884. M ax Müller : Results 
of examination system at Oxford, 1875. Robert Lowe: Middle clas Edu
cation. Edowment of free Trade. London 1868. Matheu Arnold: Higher 
schools and Universities in Germany. London, 1882. H a r t: German 
Universities. New-York, 1878.

Vécsey tagtársunknak ezen tárgybeli szakavatott előadása 
a jogászegyletben is napirendre hozta az egyetemi kérdést.

Engedtessék meg, hogy előttem szólók tartalmas beszédei 
után én is részt vehessek a vitatkozásban. Egyenként tárgyalván : 
a)  az egyetemi rendszereket, b) az egyetemi alapokat, c) az egye
temi tanárokat, d) az egyetemi joghallgatókat s e) az egyetemi 
rendszerek kihatásait úgy általában mint különösen hazai viszo
nyaink szempontjából.

I. Az egyetemi rendszerek.
Az egyetemnek hét százados fennállása alatt más volt a 

rendszer a középkorban és más az újkorban.
A középkorban két ellentétes rendszerre találunk: egyik a 

párisi, másik a bolognai. A kik a hittani kérdések által érdekel-
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tettek, azok Parisba mentek. A kik pedig a római és egyházi 
jogról akartak alapos fejtegetéseket hallgatni, ezek Bolognát ke
resték föl. Mindkét egyetem az egyház szolgálatában állott, világ
polgárias elveket követett; nem egyes népnek, hanem az egész 
kereszténységnek érdekeiért működött s mivel nyelve a latin 
volt, nem egyszer történt, hogy egyik vagy másik egyetemen 
10,000 főre is fölemelkedett a különféle nemzetiségű tanulók 
száma.

Az új korban Hollandia egyetemei váltak híresekké. Úgy 
annyira, hogy az egyetemek reformjainál ezek vétettek mintákéi) 
gyanánt. Példák a skót egyetemek, melyek Hollandia egyetemei 
után alakúltak újra. Magyar honosok is nagy számmal voltak 
ott, több rendbeli magyar ösztöndíjak alapíttattak; még ma is 
megvannak, de nem használtatnak, mert ma már azok magyar 
ifjakra vonzerővel többé nem bírnak.

Ez időszerint három egyetemi rendszer követtetik: a fran- 
czia, angol és a német. A polgárosult államok a felsőbb oktatást 
vagy egyik, vagy a másik szerint iparkodnak kiépíteni.

A) Franczia rendszer.

Framziaországban a nagy forradalom óta (1789) teljesen 
különvált a tudomány mívelése a tudomány tanításától. Mind
kettő számára külön intézetek állíttattak fel: a tudományok 
mívelésére Párisban, azok tanítására pedig szerte szórva az 
egész országban. Az egyetem szétdaraboltatott facultásokra, me
lyek régi főiskolai jellegüket elvesztették s egymástól teljesen 
független szakiskolákká lettek oly módon, mint a többi szak
iskolák, melyeknek száma a facultasokon kívül egész légió. Mind
egyiknek feladata lévén valamely szakpályára előkészíteni.

Tudománymívelési intézetek: az Institut de France, az 
egész világon azon egyetlen egy hely, a hol együtt és összefog
lalva van az emberi ész minden munkálata, minden törekvésé
nek eredménye, hol örömmel üdvözli egymást a jogász, orvos, 
bölcsész, a pap, költő, nyelvész, a történész, csillagász és ve
gyész, a festő, szobrász és zenész, a kritikus, mathematicus, 
fizikus, oeconomus, biológus és geológus stb.

Az Institutnak egyes ágai: a)  academie Francaise, b)  aca- 
demie des Inscriptions et Belles-lettres, с) academie des Scien-
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ees, d)  academie des Beaux-Arts és e) aeademie des Sciences 
morales et politiques. Minden akadémiának külön elnöke és 
titkára van. A tagokat külön-külön választja minden academia, 
s a választottakat a kormányelnök erősíti meg. Evenként egy
szer, augusztus 14-én az Institut saját palotájában összes ülést 
tart, hol mind az öt academia együtt van s mindegyik egy 
alkalmi felolvasást tart.

Ezen academiák közt legtekintélyesebb az academie des 
Sciences, mely úgy az egyes tagok kiváló képzettsége, mint a 
tudományos mozgalom óriási volta és nyilvánossága által főleg 
idézi elő azt, hogy Páris a tudományos világban annyira kima
gaslott és a tudományos működéseknek úgyszólván központ
jává lett.

Tudománytanítási intézetek: a  s z a k i s k o l á k  (école de 
mines, école polytechnique, école des ponts et des chausséesJ 
école des chartes; conservatoire des arts et métiers, école cen
trale des arts et manufactures stb.) Minden ilyen szakiskola élén 
az akadémia egyik jelesebb tagja áll, ki a mellett, hogy a tudo
mányt előbbre viszi, előadásokat is tart, melyekben a tudomány 
kutatásainak eredményei közöltéinek, a nélkül, hogy a hallgató 
a kutatás módjának megismerésébe is bevezettetnék.

Az ily szakiskolákban, írja Bénán, a tanár megnyitja ter
mét az egész közönségnek minden tiszteletdíj nélkül. Qualifica- 
tio nincs kikötve; a tanár mit sem tud arról, hogy hány tanulni 
szerető, hány hivatott, sőt túlszárnyaló bíráló, hány szórakozni 
vágyó egyén van a hallgatóságban. Nem tudja, hogy a mai 
közönségből holnap a padokban fog-e csak egygyel is újra talál
kozni, vagy pedig merőben új s készületlen gyülekezethez kell 
szót intézni. Minden egyes előadás önmagában befejezett tárgyat 
képez és alakilag úgy kell kidomborítva és oly rhetorikával 
előadva lenni, hogy azt egy magas míveltségű és elkényeztetett 
közönség ízlelhesse. Ha ezen művészetet egy lángeszű tudós 
gyakorolja, ki mély és rendszeres tudás felett rendelkezik, oly 
virtuóz előadások keletkeznek, minőkre példa Európa más 
országaiban alig van.

A legtöbbször salonöltönyben megjelenő tanár hallgató
sága az ellenkezőt tanúsítja. Feltett kalap, némelyik szivaroz, 
másik a pad tetején ül, vagy áll s az előadás alatt elmennek,
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meg visszajönnek. De az előadást zavarni mindenki óva
kodik.

A tudomány tanítási intézetek közé tartoznak továbbá az 
eyyes f a c u l t á s o k  az egész országban szerteszélylyel szórt aka
démiákon. Ezek a mi egyetemi oktatásunkkal tehetők párhu
zamba.

Francziaország régi egyetemeit elsöpörte a revolutió, illetve 
az 1793-iki a Bobesperre-féle convent, az ügyvédi intézménynyel 
együtt, megengedtetvén, hogy az ügyfelek magukat személye
sen védelmezhessék, vagy bárki által szabadon képviseltessék. 
A gyász és borzalom ezen rémnapjaiban azonnal rendkívüli 
ür és hiány volt tapasztalható. A barreau tisztes tagjai vissza 
vonultak és helyüket a gyakorlat nélküli tudatlanok, szemtelen 
haszonlesők, éretlen és lelkiismeretlen izgatok foglalták el. Kik 
felszabadíttatván minden felelősség alól egymás után követték 
el a legkiáltóbb csalásokat és ármányos cselszövényeket. — 
1800-ban ez intézmények viszzaállíttattak ugyan, de módosí
tásokkal.

A párisi egyetemnek öt facultását szétválasztották és közöt
tük minden köteléket megszüntettek. A vidéken pedig 18 külön
böző helyen: Aix, Besancon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, 
Douai, Grenoble, Lyon, Lille, Marseille, Montauban, Montpel
lier, Nancy, Poitiers, Bennes és Воиеп-Ъеп csonka egyetemek 
állíttattak fel Académie név alatt. Párisban most az ős Sorbon- 
nenak ez a czíme Université de France, Academie de Paris. 
A facultásokon szorosan elő van írva,'Fogy mit és hogyan kell 
tanítani, _a tanuló gyakran kikérdeztetik és felelni köteleztetik, a 
tanítási és tan szabadság tehát teljesen hiányzik. A tanulók itt 
nein választhatnak a tanárok közt, a tanárok pedig csak annak 
közlésére szorítkoznak, a mi a tudományban szilárdul meg van 
állapítva. Önálló tudományos működést tőlük nem kívánnak; a 
hallgatóktól pedig mást mint a gyakorlati életpályára nélkülöz- 
hetlen hivatalos, száraz előkészületet nem várnak.

A franczia rendszer van elfogadva Olaszországban, a mely
nek a múltból fenmaradt egyetemei úgyszólván csak árnyak a 
hírneves régiekhez képest.

Spanyolország és Portugálliában is a franczia intézetek 
példájára tették meg e században a szükséges javításokat, azon
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különbséggel mégis, hogy az egyetemet különálló fakultásokra 
nem választották szét. Oroszország egyetemem szintén hiányzik ] 
a tanítás- és tanulásszabadság; sőt intézkedések tétetnek azt 
fokról-fokra megszorítani s a nihilista törekvéseknek ily módon 
elejét és útját állani.

Olaszországban van 17 egyetem ( Bologna, Cagliari, Cata
nia, Genova, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino). 
Spanyolország egyeteme Madridban, Portugálliáé pedig Coim- 
brában van. ■—  Oroszország 9 egyetemmel bir (Pétervár, Moszkva, 
Kijew, Charkow, Kazan, Varsó, Odessa, Helsigfors es Dorpat).*

Nálunk a franczia rendszer Fenyvessy Ferencz országos 
képviselőben talált lelkes védőre, kinek füzetei felső' oktatásunk 
reformjára nézve érdekes észrevételeket és javaslatokat tartal
maznak. Külön intézeteket kíván ő is a tudósképzésre és külön 
intézeteket a gyakorlati kiképzésre.

Ez az igazi reform — úgymond — melyre szükség van; az 
egyedüli, mely felsőbb oktatásunkon segít.

Hasonló nézetben volt annak idején néhai Baintner János 
egyetemi tanár, ki a jog és államtudományok helyes tanulmá
nyozásának három szakát különböztette meg: az elemi, gyakor
lati és tudományos tanfolyamot. Az elemi tanfolyam két évet, 
a tudományos tanfolyam három évet venne igénybe. A gya
korlati tanfolyam a minisztérium által volna rendezendő. Az 
elemi osztályban a jog és államtudományi tanok sem törté
netileg, sem birálatilag nem adatnának elő, hanem csak dog
matikailag a maguk elvi rendszerében és csak annyiban, hogy 
ifjaink a gyakorlatot megértsék s abban eligazodhassanak. Ezen 
mód szerint lennének — úgymond — a jogakadémiák is be- 
rendezendők. Míg ellenben a harmadik, vagy tudományos osz
tályban ugyanazok a tanok már tudományosan tárgyaltatnának.

Itt adatnék elő a római jog, egyház jog és jogtörténelem. 
Itt ismerkednék meg a tanuló azon nehézségekkel, melyeket az 
elemi osztályban tanult elvek iránt a tudomány támasztott s itt 
tanulnák meg azokat mélyebben, jobban, alaposabban kifejtve

* Helsingfors a scandinavi, Dorpat pedig a német egyetemek cso
portjába tartozik.
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és úgy történetileg, mint birálatilag előadva, melyeknek tökéle
tesebb megértésénél a gyakorlati osztályban szerzett tapasztala
taik által is támogattatnának. Ezen osztályok szerinti felosztás 
azon felfogáson alapul, hogy vannak pályák, hol elég a jog és 
államtudományok elemeiben való jártasság és ismét olyanok, hol 
szélesebb körű tudományos szakismeret kívántatik.

B) Angol rendszer.

Angolországban egészen más módon történt ugyan a tudo
mány fejlődése és fejlesztése, mint Francziaországban, de mégis 
sok a hasonlatosság köztük.

Angliában is megvanfiak a tudománymüvelési és tudomány- 
tanítási intézetek.

A tudomány művelési intézetek közt a tudomány haladá
sának szolgálatában világraszóló érdemeket vívott ki a London
ban székelő Royal Institution, mely a múlt század végén magán
adakozás útján jött létre. Czélja: tudományos búvárlat; az induc- 
tiv és experimental tudomány elveinek tanítása és gyakorlati be
vezetése az élet különféle használatára; kiváló tudósok anyagi 
teljes ellátása, hogy magukat egészen a tudománynak szenteljék 
és azt előbbre vigyék. Időnkint előadások is tartatnak s ezekre 
a tudósok más körből is felhívatnak.

Tudományfejlesztési országos intézetek közzé tartoznak 
még a brit múzeum, Greenwich, Kew, melyeknek roppant tudo
mányos kincsét és berendezését az élükön álló tudósok nem 
egyszer használták már fel a tudomány előbbre vitelére.

Tudománytanítási intézetek az egyetemek, melyek mintegy 
folytatásai a gymnasiumoknak, ugyanazon észfejlesztés, lélek- 
képzés és általános műveltségre való törekvéssel. Vizsgáik nem 
képesítenek szakpályára. A szakpályához a nevelés csak utóbb 
veszi kezdetét az egyetem falain kívül. A magas szakiskolák 
Angliában is csak újabban alakultak, az egyetemek szerepét nem 
csökkentik, sőt tanfolyamaikat is lehetőleg egyetemi tanárokkal 
látják el.

Az egyetemeket közművelődés végett csaknem kizárólag az 
uralkodó osztály veszi igénybe. Úgy jelentkeznek, mint az angol 
nemzeti genius, angol nemzeti szellem és jellem közegei, ténye
zői. A tudományt, igen helyesen, nem tekintik ott önczélnak, csak
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eszköznek az állami feladatok és sájátlagos angol nemzeti érdekek 
előmozdítására.

A képesítő vizsgák az egyetemektől függetlenül vannak szer
vezve. Az állam vizsgáló-testületet nevez ki, néha oly mennyi
ségben és változatosságban, hogy az egész egyetemet képez. így 
lehet aztán szó Angliában oly egyetemekről, melyek nem taní
tanak, csak vizsgálnak.

A vizsgálók jeles szakemberek, egy évre neveztetnek ki és 
50—200 font sterling évi tiszteletdíjjal jutalmaztatnak. Byen 
vizsgáló, de nem tanító egyetem van Londonban University of 
London, a másik Dublinban Royal university of Ireland (1880). 
I n d i á b a n :  Calcutta, Bombay, Madras, D é l - Á f r ik á b a n  a Jo- 
reményfokon (Cape of good Hope). De A u s z t r á l i á b a n  Sidney 
(New-South-Wales) Melbourne (Victoria) és Otago (New-Zeeland) 
C a n a d á b a n  a Montreal és kingstoni egyetemek tanító egyete
mek is. Indiában a panjabi egyetem is olyan, mely tanít is, 
vizsgál is, hol a felelet nem csupán angol, hanem honi nyel
ven is elfogadtatik és a hol vizsgára jelentkezhetni nemcsak az 
angolosan berendezett collégiumokból, hanem az ősberendezésü 
hindostán iskolákból is.

Az angol tanító- és tudományegyetemek közt leghíresebb 
az oxfordi és cambridgei, melyek, mivel kjfejlett orvosi facultás- 
sal nem bírnak, csonka egyetemeknek mondhatók. A jogi taní
tás is nagyon korlátolt. A fősúly a hittani és bölcsészeti szakokra 
van fektetve. Mindkét egyetem megtartotta régi testületi szerve
zetét, teljes önkormányzati jogát; még követküldési jogosít
ványt is nyert. Beliigyeibe az állam nem avatkozik, csak annyi
ban, a mennyiben intézkedni kell oly akadályok elhárításáról, 
melyek régi alapító-levelek szószerinti magyarázatából erednek. 
Mindkét ősegyetem voltaképen nagy alapítványokkal biró collé- 
giumok halmaza, melyek egymástól elválva vannak külön épü
letben, külön tanúlókkal, külön könyvtárral. Közös ügyek: csak 
a tanári kinevezés, vizsgatartás és a tudori fokosztás.

Ezen egyetemeken a tanfolyamok bevégezése még mindez 
ideig mulliatlan kelléke az angol társadalmi előkelőségnek. Egy 
benn lakó évi ellátása legkevesebb 2000 írtba kerül.

Angliában van ezen két ősegyetemon kívül még négy újabb 
egyetem, orvosi facultásokkal, melyeket már a szegényebb közép
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osztálybeliek is felkereshetnek : kettő Londonban, egy Durham- 
és egy Manchesterben.

Scotia egyetemei a St.-Andrew, Glasgow, Aberdeen és 
Edinburg. Irtanának csak két egyeteme van, University of 
Dublin és Catholic University of Ireland.

Az amerikai egyetemek is, melyek közt az 1636-ban Bos
tonban alapított Haruardi a legkitűnőbb, az angol rendszert 
követik, ámbár még sok kívánni valót hagynak fenn. Az állam 
nem követel ott különös képesítést az életpályákra. Hogy valaki 
ügyvéd lehessen, csekély fáradtsággal elérheti. Ep oly könnyen 
lehet ott valaki gyakorló orvos, ha valamely orvosi magánisko
lától bizonyítványt kapott.

C) Kém et rendszer.
A német egyetemek abban különböznek a francziák- és 

angoloktól, hogy azok nem csupán tanítják a tudományokat, 
hanem művelik is ; — nem cBvapSírgyakorlati pályára készíte
nek elő, hanem közlik a tudomány anyagát is. A rendszer mel
lett iparkodnak elsajátíttatni a hallgatókkal a módszert is, hogy 
miként kell tudományos foglalkozást űzni. S míg egyfelől foly
ton szem előtt tartják a tudományok egyes ágainak kölcsönös 
fejlesztő hatását, addig másfelől az ifjúságnak általánosabb 
kiképeztetését, tudományos gondolkozását és szellemi önállósá
gát is előmozdítjek.

A német egyetemek eleintén semmiféle társadalmi elvet 
nem képviseltek, állandó életérdekeknek nem szolgáltak. Csak 
egy közös eszme volt, mely őket összekapcsolta : a német-római 
birodalom és ennek világtörténeti hivatása. Ez ébresztette föl a 
múlt század közepe óta a német nemzeti egység öntudatát, mely
nek legtevékenyebb ápolói, apostalai az egyetemek voltak. Ez 
eszme hozta létre a törekvést az egyetemes tudományosságra és 
az eltekintést, elszakadást a gyakorlati élettől és annak kívánal
maitól. Ma már a német egyetemek, midőn az általános tudomá
nyosságot művelik, ugyanakkor mindnyájan az egységes német 
nemzeti társadalomnak is szolgálatában állanak. Innen van, 
hogy a porosz, szász, hesseni, hannoveri, macklenburgi, bajor, 
würtembergi és badeni egyetemek kivétel nélkül németeknek 
kívánnak tekintetni.
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Mind a mellett azonban Németországban is merülnek föl 
ma már egyetemi kérdések; különösen pedig a szaknevelést 
illetőleg panaszoltatnak, hogy az eddigi egyetemi rendszer ma 
már a birodalom gyakorlati igényeinek egészen meg nem felel. 
Épen azért javaslatba hozatnak még szerves változások is oly 
irányban, liogj' az egyetemek az állam gyakorlati feladatainak 
gépezetébe mindinkább beillesztessenek.

A német egyetemi rendszer van elfogadva 1848 óta Ausz
triában, Magyarországban. A budapesti és bécsi egyetem törté
neti fejlődése azóta összeesik, a mennyiben ugyanakkor mind
két országban elvettetett a régi rendszer, mely szerint az egye
tem vezetése egészen a kormány kezében volt s e közvetlen 
felügyelet egy általa kinevezett directorra (gr. Fekete György, 
Urményi József, gr. Gziráky Mózes) bízatott. Az egyetem 1848 
óta mindkét helyen közvetlenül a közoktatási miniszter hatósága 
alá helyeztetett, a tankényszer megszűnt, a tanítási és tanulási 
szabadság elve kimondatott és a tanítás vezetése teljesen a 
tanári testület kezébe adatott (1848 : 19. tcz. 1850. szept. 29. 
tanúim, rend. 44. §.)

A német egyetemi rendszer követtetik még a két újabb 
londoni egyetemen, Skóthonban: az edinburgi egyetem orvosi 
karánál és a japáni egyetemen Tokio fővárosban, azon különb
séggel, hogy itt a tanulók benn laknak, fizetnek és tutorok fel
ügyelete alatt állanak. A tanítás tulnyomólag angol nyelven tör
ténik, de a jogi karban franczia, a bölcsészeiben német nyelven 
is adnak elő ; az orvosiban pedig a német nyelv kizárólagos. 
A tanfolyam négy évre van kiterjesztve, épp úgy, mint a német 
■egyetemeken.

II. Egyetemi alapok.

A franczia tanintézetek, a facultások ép úgy, mint a szak
iskolák, a napóleoni törvényhozás óta állami intézetek, mint a 
melyeknek úgy keletkezési, miként fentartási költségei állami 
közpénztárból födöztetnek. Ezt lehet mondani a kolozsvári és 
általában véve a budapesti m. kir. egyetemről is, a mennyiben 
az évenkint való segélyezés, fentartás és felügyelet erre nézve is 
az állam részéről eszközöltetik.— Ámbár az 1791 : 26. tvcz. 5. §.,
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1848 :19. tvczikk, 1848 : 20. tcz. 3. §. hivatkozva, többek részé
ről erősen hangsulyoztatik, hogy a budapesti egyetem eredeti 
katholikus jellegét ma sem vesztette el. Szerintük az állam a 
budapesti egyetemhez, melyet Pázmány Péter alapított, nem 
állhat más jogviszonyban, mint más vallásfelekezet alapítvá
nyához. Anomalia lenne, ha az állam a többi alapítványok, tan
intézetek vallásfelekezeti jellegét elismerné, a katholikusokét 
ellenben tagadásba venné.

Azon körülmény, úgymond, hogy a magy. kir. egyetem az 
állam által segélyeztetik, a katholikus jelleget nem szüntethette 
meg, mert az egyházi és iskolai szükségletek födözése, illetve 
segélyezése önként következik az 1848:20. tcz. 3. §-ából; de 
nem szüntette meg az sem, hogy az egyetemi tanszékre nem 
katholikus egyének is alkalmaztatnak. Mert szerintük ez a 
katholikus felekezetnek csak dicséretére szolgál; csak azt bizo
nyítja, hogy maga részéről minden vallási elfogultságon és kis- 
lelkűségen túl teszi magát és hogy egyetemét tudományos inté
zetnek tekinti, mely a tudományok művelésére és nem csupán 
a katholikus tanulók és és tanárok ellátására van rendelve.

A mi azonban az angol egyetemeket illeti, ezek mind oly 
tanintézetek, melyek magán adakozások, magán alapítványokból 
keletkeztek. S mint ez oknál fogva, teljesen független testületek, 
ki vannak véve az állam támogatása és ellenőrzése alól. Oxford 
évi jövedelme 400,000 font, Cambridge kevésbé gazdag, de az 
évi fölösleg, mely a tanítási költségek fedezése után megmarad, 
mégis oly tekintélyes, hogy elég volna hat kolozsvári egyetem
nek. Mind a mellett aránylag keveset fordítanak ott tudomány
művelésre, tudományosan képzett tanárok javadalmazására. — 
Angliában, úgymond Müller és Huxley, a tudós akár éhen hal
hatna meg; daczára, hogy Anglia roppant vagyonossága épen a 
tudományok gyakorlati alkalmazásán alapszik s hogy e részben 
messze hátra van Francziaország, és végtelenül hátrább Német
ország mögött.

A német egyetemek már eredetileg szegényebbek voltak, sem- 
minthogy önerejükből fennállliattak volna. Állami segélyre szo
rultak és szorulnak s ez okból a főbb kérdések elintézésénél 
állami döntő befolyás alatt állanak. A történet bizonyítja, hogy 
az állam majd vallási, majd politikai érdekek szerint gyakorolta
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hatalmát irányukban, a nélkül mégis, hogy valódi belső szabad* 
ságukból többet veszítettek volna, mint akár a túlságosan kon
zervatív Anglia, akár a rohamosan haladó Francziaország.

III. Egyetemi tanárok.

I. Francziaországban nem kívántatik, hogy a tanár tudós is 
legyen. Ott a tanítási és előadási képességre s a jó felfogásra 
helyeztetik a súly, azaz, hogy tudjon ékesen, világosan, könnyen 
megérthető és lehetőleg mulattató modorban beszélni, a nélkül, 
hogy kételyeket említene, vagy mélyebb fejtegetésekbe bocsát
koznék. A tanár állása a tanuló tetszésétől egészen független. 
A tanuló köteles ugyan látogatni az előadásokat, de a lanpénz 
állampénztárba megy, melyből a rendes tanári fizetések födöz- 
tetnek. A tanpénz hiányának tulajdonítják, hogy a franczia tanár 
nem sokat törődik a tanítás sikerével s egyszer ellankadván, a 
lehető legkényelmesebben igyekszik a tanítást berendezni.

Kivétel csak azoknál tapasztalható, kikben valódi hivatott- 
ság van a tanári pályára, vagy lüket dicsvágy buzdít nagyszámú 
hallgatóságra.

A franczia egyetemi tanárok valóságos államhivatalnokok, 
lük teljesítik ugyan az előírt kötelességeket; új eszmékkel azon
ban nem törődnek. A tanszékek kumulácziója is megengedtetik. 
Egy tanár 3—4 intézetben is elvállalhatja ugyanazon tudomány 
tanszékét. Miért is Morin és Monod illetékes szakemberek azon 
kemény kifejezéssel élnek, hogy Törökországon kívül egyedül 
Francziaország az, hol egyetem a szó szoros értelmében mindez- 
ideig nem létezik.

II. Angolországban a tanárok (professor) csekély számmal 
vannak s ezek is csak kevés előadást tartanak s alig-alig láto- 
gattatnak. Előadásuk főleg speciál-collegiumokra, vagy egyes 
fontosabb fejezetekre szorítkozik, azok számára, kik tájékozot
tabb ismereteket akarnak szerezni. Feladatukat nem a terjede
lemben, hanem inkább az alaposságban és mélységben keresik. 
Nem merítik ki a tudományt részleteiben, hanem azt maga
sabb szempontokból adják elő. Fizetésük elég tisztességes : 500 
font rendes fizetés és 275 font fellowship osztalék. Összesen 
9000 frt osztr. ért.
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A tulajdonképeni egyetemi tanítást a magántanárok (fel
lows, coaches) végzik, kik állami fizetést nem húznak, nem is 
kinevezés alapján működnek, hanem a tanulók által választat
nak és fogadtatnak fel. A fellowk olyan tagjai a convictusok- 
nak (colleges), kik jeles vizsgát tettek és már graduálva vannak. 
Ezek a kollégiumban lakást, előkelő tartást és 200 font sterlin
get (2400 frt) kapnak, oly czélból, hogy magukat a tudomány 
művelésére szenteljék. Oxford 557, Cambridge 531 ilyen helyről 
rendelkezik. — Tanítással foglalkozni csak feljogosíttatnak, de 
nem köteleztetnek; sőt még benn lakni sem tartoznak, ösztön
díjaikat elkölthetik, a hol tetszik és megtarthatják a meddig tet
szik. De ha megházasodnák, elvesztik. A fellowship tehát igen 
sokszor valóságos sine cura gyanánt használtalak.

A fellow-ok egyetemi tanítása párbeszédes, tulajdonképen 
leczkefeladás és kihallgatásból áll. Úgy tartalomra, mint mód
szerre nézve nem egyéb, mint magasabb színvonalon tartott 
gymnasiumi oktatás abban, miből majd vizsgát kell tenni. — 
A vizsgák szigorúak, ezek által érhetni el a nálnnk már rég 
elavult akadémiai fokozatokat: baccalaureus, licentiatus, ma
gister artium, doctor. Ezen vizsgák czélja korántsem a képesí
tés valamely gyakorlati hivatásra, sem a bevezetés a mélyebb 
tudományosságba, hanem az általános szellemi erő kifejtése, 
idomítása, képesség helyesen gondolkozni, biztosság az ítélet
ben, könnyűség a következtetésekben s készség a beszédben és 
kifejezésekben. A mi pedig, mellesleg mondva, semmi egyéb, 
mint a főgymnasiumok feladata.

III. A német egyetemeket^ a tanítási és tanulási szabadság 
jellemzi. A tanulónak nincs előírva sem bizonyos egyetem, sem 
a tanterv, sem a tanár. A tanuló szabad embernek tekintetik, ki 
tanárai között választhat. A  tanár is szabadon hirdetheti meg
győződését azon új eszmék iránt, a melyeket folyton tanulva és 
tanítva magának szerzett. Tudományos kérdés tudományos meg
vitatása a német egyetemeken akadálytalanul van megengedve, 
annak legszélsőbb és legvakmerőbb következtetéseivel. Míg 
ellenben Francziaországban még egy Renan sem mondhat el 
mást, mint a mit az egyház megtűr, — a két ős-angol egyete
men sem lehet eltérni hajszálnyira sem az anglikán egyház dog
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matikai systemájától, a nélkül, hogy akár az érdekek, akár a hall
gatók fel ne zúduljanak.

A német egyetemi oktatás feladata a hallgatóval a tudomány 
alaptörvényeit megértetni; annak főbb eszméibe belevezetni, 
önálló bölcselkedő álláspontra fölemelni s -megtanítani, hogyan 
kell mindent tudományos szempontból tekinteni s mi módon 
lehet meggyőződést teremteni még oly téreken is, hol valaki 
mint úttörő lép föl, hol még soha senki sem járt és a hol segít
ségére még nem volt előd, — hogyan kell itt neki az emberi 
tudás határáig előnyomúlni és újabb tért hódítani. A német 
egyetemeken a tanár inkább az általános eszmék magaslatain 
halad. A részletek fejtegetésében nem mélyed el. Részletes tanul
mányokkal a semináriumok, conservatoriumok, disputatoriu- 
mok, privatissimák foglalkoznak.

A német egyetemi rendszer egyik sajátlagos intézménye a 
magántanári intézmény, mely szerint tudorrá avatott fiatal em
berek fizetés 'nélkül, csupán a tandíjjövedelem mellett vállalkoz
nak tudományos előadásokra. Ezek úgy tűnnek fel a nyilvános 
.tanárok mellett, mint szellemfrissítők, kikkel azonban csak úgy 
versenyezhetnek, ha jó előadásuk és kiváló tudományos képzett
ségük által meggyőzik a hallgatóságot arról, hogy náluk jobbat 
és többet tanulhatnak, mint amazoknál.

Legtöbb német egyetemen a magántanárok ugyanazon 
hatáskörrel bírnak, mint a rendes tanárok. Ez utóbbiak csak 
annyiban vannak kedvezőbb helyzetben, hogy a vizsgákon is 
törvényszerüleg vannak jelen.

Mióta segélyösszegben részesittetnek (1875 óta) a magán
tanárok száma a porosz egyetemeken 286-ra, a többi német- 
országi egyetemeken pedig 254-re emelkedett. Legnagyobb 
számban vannak az orvosi karban, hol a betegek létszámának 
szaporítására nézve a magántanári czím nagy vonzerővel bir.

A magántanárság emelésére nálunk helyesen indítványozza 
Vécsey, hogy jövőre szabályrendeletileg kellene kimondani, hogy 
nem habilitálható az, ki a tudorság megszerzése után a szak- 
tudományának megfelelő gyakorlaton, pl. ügyvédi, bírói, vagy 
tisztviselői gyakorlaton nem töltött legalább három évet, vagy 
nem vívott ki jó nevet a hazai szakirodalomban. Olaszországban 
is a habilitatio előtt két évet kell a jelöltnek mint graduált
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doctornak a praxisban eltölteni. Hajdanában, hogy valaki az 
egyetemen előadást tarthasson, semmi másra nem volt szükség, 
csak a doctorátusra. A doctor czím akkor a tanítási képességet 
jelentette (venia docendi). >_

IY. A tanítási és tanulási szabadsággal a némct^rendszer 
értelmében válhatlan kapcsolatban áll az egyetilfntanpénz is, 
mely Bacelli miniszternek 1882. november 25-én előterjesztett 
és az alsó házban nagy szótöbbséggel elfogadott egyetemi tör
vényjavaslata szerint az előadó tanárok javára már az olasz 
egyetemeken is behozatott. Míg ellenben az ausztriai egyeteme
ken úgy 1853-ban, mint 1875-ben a bécsi Beichsrath-ban a 
budgettárgyalás alkalmával megszüntetni szándékoltatott — 
azzal, hogy a tanárok a bizonytalan tandíj helyett államilag biz
tosított magasabb fizetéssel, nyugdíjjal és ranggal kárpótol
tassanak.

A tanpénzrendszer azon felfogáson alapul, hogy ez tartja 
ébren a tanárok buzgalmát, vetélkedési kedvét s ez serkenti őket 
folyton nagyobb es nagyobb tevékenységre, úgy külterjileg, mint 
belterjedelemre nézve. Eltörültetése ellenben előmozdítja a szel
lemi kényelmességet, hanyagságot vagy épen restséget még az 
ugyanazon tanszakot előadó tanárok között is. Habár jó volt is 
kezdetben a tanár, csakhamar ellankad, elmarad. Ha verseny 
nem ösztönzi buzgalmát; új eszmékkel, új irányokkal nem igen 
fog törődni többé.

S a mi legfőbb, a tandíj biztosítja a tanszabadságot, a 
mely, mint Stein mondja, a bécsi egyetemet az ötvenes évek
ben oly hirtelen virágzásra emelte előbbi jelentéktelen állapo
tából. Kérditek — úgymond — mi az a tanszabadság ? Az a mi 
az anyagot megeleveníti, a mi a tanár szellemét átönti az 
anyagba. Az egyetemi tanár egyéniségét is közli mintegy hall
gatóival. Kell-e mondanunk, milyen becses az egy kiváló tudós
nál ? Meg van-e az kellőleg fizetve a tanpénzzel ? Es mégis az 
nyújt rá ösztönt. A hivatalnok tanár csak az előírt tananyagot 
adja. Milyen különbség : csupán az előírt szabályzat szerint töl
teni be a hivatalos órát s egy magasabb soha teljesen be nem 
tölthető, egészen ki nem meríthető erkölcsi hivatás teljesítésére 
törekedni egyszersmind. Az egyik csak tespedő (vizet ad, a má
sik a tudás élőforrását nyújtja. A fizetés csupán a hivatali mű
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ködést díjazza, a tanpénz pedig azt, a mit a német ethische Leis- 
tungnak mond. A tanpénz eltörlésével az egyetemi előadás ugyan
azon tananyagnak évenkint ugyanazon mód szerint ismételt 
előadására sülyed, ki lesz zárva la haladás. Ezt csak a tanárok 
aamulatiója mozdítja elő, melynek a tanpénz egyik legfőbb 
ösztöne.

A tandíj fentartása emeli a tanárban az önérzetet, önálló
ságot, függetlenséget, úgy a hallgatósággal, mint a kormánynyal 
szemközt. A megszüntetés, illetve állami fizetés pedig a tanárt 
a kormánytól legtöbbnyire függővé és engedelmes szolgává teszi. 
Pedig az egyetemi tanárokat nem lehet minden irányban az 
államtisztviselőkkel egyenlőknek tekinteni.

Már állásuk is más, mint a hivatalnokoké. Ezeknek időről- 
időre, fokról-fokra magasabb előléptetésre, rangra, fizetésre van 
kilátásuk. Míg ellenben az egyetemi tanárok már ezen minőség
ben való kineveztetésük által elérték a legnagyobb fokozatot. 
A mi pedig a kettős vagy párhuzamos tanszéket illeti, azon 
tanár, kinek előadásait két annyian hallgatják, mint a másikét, 
tandíj nélkül hasonló jutalom mellett nem fogja többé ugyan
azon fáradtságot és tevékenységet kifejteni. Ha pedig a hallga
tóságot két részre osztjuk közöttük és annak felét a kevésbé 
látogatott tanár óráira szorítjuk : a tanulási szabadságot, illetve 
a hallgatóknak választási jogát szüntetjük meg.

A félreértés elkerülése végett azonban szükségesnek tartom 
kijelenteni, hogy én itt a tanpénzrendszert nem mint hazai egye
temi kérdést tárgyalom, hanem úgy, mint a német rendszer 
egyik kiegészítő alkatrészét. ,

A tandíj megszüntetése azon felfogáson alapul, hogy a szak
tanárok tevékenysége egyenlő, hogy az egyetemen a szaktanárok 
egyenlően vannak elfoglalva a reájuk bízott szaktárgyakkal, — 
tehát legyen egyenlő köztük a jutalom is. Ez a felfogás azonban 
nem helyes alapon nyugszik, mert az egyetemi tanárok tevé
kenysége tárgyaik különféleségéhez képest ép oly különböző, 
mint a hogy különbözik a jogi kar az orvositól, vagy ez a hittani 
és bölcsészeti kartól. Avagy ki merné állítani, hogy cultural, 
közművelődési szempontból a római jog a különböző magán- és 
közjogok, államtudományok, bölcsészeti és orvosi tudományok 
egy színvonalon állanak a koránnal, a török, arabs, afrikai és
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egyéb keleti nyelvek tudományával. — Égjük szaktudomány 
nagyobb mértékben veszi igénybe a tanár idejét és munkaerejét 
mint a másik, mert az egyik már megállapodott; a másik ellem 
ben folyton halad, mint az élet, melylyel folytonos összekötte
tésben áll, mely folyton újabb viszonyokat, állapotokat teremt, 
melyeket tehát folyton szabályozni kell. A szaktudományok ezen 
különfélesége és a velük kapcsolatos különféle tevékenység hozza 
tehát magával azt, hogy különbözőnek mutatkozik ajutalom is — 
a chacun selonsacapacité,á chaquecapacité selonses oeuvres.Akik
től az élet nagyobb mértékben kiván szolgálatokat, méltányos és 
igazságos, hogy ezek nagyobb mértékben igényelhessék a viszon- 
szolgálatot is ; hogy a kik a tudomány fontosabb tárgyaival fog
lalkozzanak és az államéletben fontosabb feladatot töltenek be, 
kiválóbb anyagi elismerésben részesüljenek. Hiszen, ha a foglal
kozásokat csak általánosságban vennénk tekintetbe, azok minő
ségére ellenben sülyt épen nem helyeznénk : akkor alig lehetne 
különbséget tenni néptanító és gymnasiumi tanár s a közt és az 
egyetemi tanár között; alig lehetne különbséget tenni törvény- 
széki biró és curiai biró között, — ezeket tehát az államnak tel
jesített tevékenység után mind egyenlő jutalomban kellene ré
szesíteni.—■ Úgy de már Aristoteles bebizonyította, hogy a szám 
tani egyenlőség, a legnagyobb egyenlőtlenség. Summum jus 
summa injuria. — Igaz, hogy a] középiskolai tanároknak sincs 
tandíjuk, de van e helyett különböző mellékfoglalkozásuk, me
lyek után a befolyó jövedelmek a tandíjak hiányát eléggé kár
pótolják. De az egyetemi tanárok legnagyobb részének túlhal
mozott teendőik miatt nincs módjuk és idejük ilyen mellék- 
foglalkozásokat űzni.

A mi végre, különösen hazánkat illeti, a tandíj megszünte
tése megszüntetné a kapcsolatot és hasonszerűséget a magyar és 
a német, illetve osztrák egyetemek között és meglehet, kétszeres 
hátránynyal sújtaná a magyar egyetemeket, az előadások meny- 
nyisége és minősége tekintetében. Mennyiségére nézve annyiban 
mert akkor a tanár alig terjezkednék túl azon óraszámon, 
melyet épen okvetlenül megtartani köteles. Minőségileg pedig 
annyiban, a mennyiben a tandíj megszüntetése az illető tan
anyag korlátoltságára, egyoldalúságára vezetne ; nem lenne elég 
ösztön az illető tanárokban tantárgyaikkal folyton a, tudomány
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színvonalán maradni, azokat a folyton haladó élet és közoktatás 
viszonyaihoz és igényeihez alkalmazni. Az egyetem szellemi éle
tében, tudományos működésében megszűnnék az élénkség; a 
verseny, a fokozott tevékenység s e helyett úgy szólván beállana 
az általános szélcsend. A külföldi egyetemeken is azon időben, 
mikor még tandíjak rendszerint nem fizettettek, azon előadások 
voltak legkeresettebbek, melyek kivételesen tandíjjal jártak ; az 
ilyen előadásokat a szaktanárok sokkal nagyobb olvasottság, 
alaposság és mélyebbre ható tudományossággal iparkodtak kö
zölni hallgatóikkal; míg ellenben tandíjjal össze nem kötött 
tantárgyaiknak csak úgy tettek eleget, hogy épen hanyagság 
miatt megrovás ne érje őket.

Ez a tapasztalás vezette a külföldi német és osztrák egyete
meket] a] tanszabadság és tandíjak behozatalára s ezen tandíjak 
behozatala idézte elő az összes tananyag, illetve az egyes tan
tárgyak természetes elkülönítését.

Legjobb egyetemi politika az, mely lehetőleg conservativ. 
Épen azért ez idő szerint sem a német, sem az osztrák egyete
meken nem emelkedik hang a tandíj megszüntetése mellett. Mert 
tudják, hogy a tandíj megszüntetése együtt járna a tanulási és a 
tanszabadság megszüntetésével. Igaza van Savignynek , midőn 
mondja: Die Regierungen können leicht die Universitäten zer
stören, aber dem, was Sie an ihre Stelle setzen, ebenso Leben 
zu verleihen, steht nicht zu ihnem Macht. Die Universitäten 
sind als ein edles Erbstück aus früheren Zeiten auf aus gekom
men, für uns ist eine Ehrenpflicht sie womöglich vermehrt, 
wenigstens unverkiimmert den den Geschlechtern zu über
liefern.

Hazánkban ezen tandíjkérdést azon gyanúsítások hozták 
felszínre, mely szerint a tanárok a vizsga szigorúsága és igazság
talan buktatások által akarják oda kényszeríteni az ifjakat, hogy 
őket hallgassák s ily módon évi jövedelmüket szaporítsák. Ezen 
gyanúsítások pedig alaptalanok. Mert a mi ezt illeti, mondja Feny
vesig, a ki pedig jogász korában előbb mint segélyegyleti, utóbb 
pedig mint olvasóköri elnök, saját bő tapasztalataiból ismeri az 
egyetemi életet, mi — úgymond — nem pusztán okoskodás, 
hanem hosszas és gondos megfigyelések alapján a leghatározot
tabban állíthatjuk, hogy valahányszor ugyanazon tárgy egyik
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tanárának sokkal több Hallgatója van, mint a másiknak: úgy 
ennek oka, hogy kitünőbb a másiknál, vagy képességre, vagy 
szorgalomra, vágj- tanultságra. Alaptalan gyanúsítások sohasem 
szolgálhatnak elégséges okul arra, hogy egy intézmény, melyet 
az összes tudományos világ kétharmada helyesnek, sőt elenged- 
hetlenül szükségesnek tart, megszüntettessék, mert hisz alap
talan gyanúsítások ellen nincsen óvszer. Ha azonban egy-két 
tanárra mégis igaz volna e vád, az ellen már nemcsak a tanügy 
érdekében, de az összes tanári kar becsületének megóvása végett 
is szigorít fegyelmi eljárást kellene meginóítani és őt állásától 
kérlelhetetlenül elmozdítani.

IV. Egyetemi hallgatók.

I. A franczia facultásokban sem a tanítási, sem a tanulási 
szabadság nem létezik. Az egyetemi tanuló teljes tankényszernek 
és szigorú fegyelemnek van alávetve. Szorosan elő van írva, hogy 
mit és hogyan kell tanítani; a tanulók a tanárok közt nem 
választhatnak, mert nincs más tanár, ki talán a tudomány más 
módszerét ismertetné, vagy a ki a nyomozás új ösvényét nyitná 
meg a hallgatók elméje előtt. As előadáson tudományos ellen
mondásokat nem hallhatnak; a verseny, a bírálat éltető és 
ébresztő erejét nélkülözik; velük szemközt a tantárgyak tudo
mányos összefüggése, azok bölcseleti befolyása s az ismeretek
nek széles és biztos alapokra való fektetése nem czéloztatik; 
kételyekkel nem bíbelődnek, hanem mintegy boldog megelége
déssel jurant in verba magistri. Ha a tanuló szerencsés volt jó 
tanárra szert tenni, rendszerint beéri azzal, mire tanították, 
nehézséget csak akkor tapaszlal, ha szokatlanabb kérdések for
dulnak elő. Szerencse, hogy a franczia nép szellemes, élénk 
és gyors felfogása a tanítási rendszer sok hiányát pótolja.

II. Az angolországi két legrégibb egyetem ős papi seminá- 
riumokhoz hasonlít, egykor katholikus, most pedig az anglikán 
egyház szellemében. Csakhogy újabban bennlakásra világiakat 
is, bármely vallásúakat is fölvesznek. Szigorúan fegyelmezve 
vannak, henyélést nem tűrnek, tartós és rendszeres munkához 
szoktattatnak s ennek keresztülvitele végett erélyes felügyelet 
alatt állanak. Életrendjük: mint egykor я clericusoké, ellátásuk
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pedig a convictusokban olyan, mint Anglia vagyonosabb osztá
lyainál tapasztalható. Ha kimennek, saját egyenruhájuk van, 
sapka és talár, melyen nemcsak az elnyert akadémiai fokozat 
(gradus), hanem a nemesség és ennek különböző rangosztálya is 
látható.

Az angol tanuló előtt a tudományos alaposság és mélység 
s a személyes emancipatio ismeretlen, könyve állításaitól nem 
bír eltérni; hanem azokat aztán jó l magtanulván, velük több
ször jobban tud bánni, mint sok német tudós seminarista a 
legkiválóbb források ismerete mellett.

Az angol egyetemi nevelés czélja: először a classikai ókor 
finomsága és üdesége iránt az érzéket felkölteni, másodszor az 
anyanyelvet úgy művelni, hogy a tanulók abban magukat szé
pen és jól kifejezhessék. — A testi fejlődésre is kiváló gondot 
fordítanak. Épen azért a collegium legtöbbször tág téren van, 
környezve fával, gyöpös mezővel s a testmozgásokat is mind a 
szabad levegőn végzik — mi orvosok állása szerint sokkal jobb 
hatással van, mint a zárt helyen alkalmazott tomázás vagy 
vívás. Az angol jogász, bíró, ügyvéd vagy képviselő a test erejét 
s a gondolkozás tisztaságát úgy szerzi meg a fáradságos szellemi 
munkához, hogy vadász, agarász, alpeseket mász, tornáz, evez, 
vív és ép oly kitartó szorgalommal idomítja a testet, mint a lel
ket. Mert tudja, hogy ész, itélőtehetség, képzelet, ékesszólás és 
minden szellemi képesség csak a test gondozása által nyeri azon 
fényt, erőt és bátorságot, mely a siker eléréséhez szükséges. 
Mert a nagy és maradandó eredmények előállításánál ép oly 
tevékenyen működik közre a vér és izom, mint az agyvelő. 
Semmi sem veszi jobban igénybe, semmi sem próbálja meg, 
semmi sem meríti ki annyira az életerőt, mint a szellemi erő
megfeszítés. Azért annak, a ki fejével dolgozik, a gondolkozónak 
az országházban, törvényteremben vagy a szószéken, izmosabb
nak, vállasabbnak és keményebb idegzetűnek kellene lenni, 
mint akár az ekeszarvát tartó parasztnak, akár az ácsgyalut toló 
mesterembernek. A test elhanyagolása megboszulja magát a 
szellemen is. Athéné és Eóma szónokai, bölcsészei, költői, har- 
czosai és államférfiai nem csupán testi, de lelki erőt is kaptak a 
palaestra rendszeres gyakorlatai által. Aristoteles és Pláto a haj- 
dankor ezen két óriásának szellemi hatalma nagy mértékben
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tulajdonítható azon összhangzó nevelésnek, melyben a test ép 
úgy részesült, mint a lélek. Mindkettőt mély álrnú, jóétvágyú, 
öblös mellű férfiak gyanánt említi a történelem, kik ép oly ki
tartó szorgalommal idomították testüket, mint szellemüket. 
Elannyira, hogy nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy a tudo
mányos életpályákon is a jó  egészség nagy részét képezi annak, 
mit a világ észnek és tehetségnek nevez.

Ш. A német egyetemi tanuló egészen önálló, egyedül ma
gának felelős, a tanulási tervet maga rendezi be, önként, saját 
hajlamából keresi föl a tudomány házát. — Igaz, vannak ott is, 
kik rosszul használják fel az egyetemet. Több nagyúri fiú csak 
azért hatja be magát, hogy kiskorú évei leteljenek. De a fiatalság 
zöme haszonnal tölti el az egyetemi időt. Mivel az első egyetemi 
vizsga csak a második év végére esik, a tanuláshoz az első év
ben csak kevesen fognak; a nagyobb rész csak a második évben 
kezd hozzá, de azután annál nagyobb erővel, komolysággal és 
kitartással folytatják mindaddig, míg be nem fejezték, több
nyire ketten, hárman, társaságban. Mert a vizsgák nagyon szi
gorúak. — A tanuló az egyetem falain kívül teljesen szabad. De 
az előadási termekben komolyan veszi a dolgot, folyton jegyez, a 
jegyzetfüzetek (Pandektenhefte) szaporodnak, s mentői több van 
belőlük valakinek, annál büszkébb reá. A jegyzeteket szükséges
nek tartják, még a tankönyv mellett is. Mert az előadás eleven, 
évről-évre változhatik új adatok, vagy újabb felfogások által. 
A jegyzeteket tintával Írják. E végből mindenki el van látva 
hegyes szögben végződő tintatartóval, melyet a padba szúrnak.

A német egyetemek gyakorlati életpályára is előkészítenek 
s e czélból az állam az, mely a föltételeket előszabja. De azért 
el lehet járni egyik egyetemről a másikra, mindenüvé a hol 
németül tanítanak s ott bár melyik tanárt lehet hallgatni, ren
des, rendkívüli, vagy magántanárra való különbség nélkül.

A német egyetemeken a tanár a tanszéken tartott általános 
előadáson kívül különös súlyt helyez arra is, hogy a tanulóval 
fesztelenebbül érintkezhessék. Ilyen érintkezések csak kisebb 
körre szorítkoznak s a legkülönfélébb elnevezések alatt említtet- 
nek. De mindnyája közt legjellemzőbbek a szemináriumok, me
lyeknek czélja a tudományos szellem ébresztése, a tudomány
készítés módjának megismertetése, a tudás kiegészítése, meg
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szilárdítása, szóval a productiv tevékenység fejlesztése és támo
gatása. Helyesen mondja Vécsey, bogy a gyakorló órákon bővül 
a tanulónak ismeretköre, melyet az elméleti előadásokon szerez ; 
a gyakorló órákon alkot az ifjú fogalmat arról, hogy miként 
érvényesül az elmélet, a tudomány az életben.

IV. A svájczi egyetemeknek különös sajátsága, hogy a hall
gatók közé nőket is fölvesznek és tudorokká avatnak, úgy, mint 
most ez már Francziaországban, Olaszországban, Anglia- és 
Amerikában is előfordúl. Újabban történt, hogy egy gazdag nő 
nagy összeget hagyományozott női orvos tanulók kiképeztetésére 
s ezt első sorban a heidelbergi egyetemnek, ha pedig ez azt el 
nem fogadná, egyik svájczi egyetemnek szánta. Heidelbergben 
komolyan tárgyalták a dolgot, mivel azonban ő nem akart kez
deményező lenni, Svájcz kapta.—Zürichben az orvosi facultásban 
évenként 30—40, a bölcsészetiben 15—20, a jogiban 1—2 nő 
hallgató szokott beírva lenni. A párisi egyetemen 1886-ban 108 
nő volt beírva az orvosi facultásra.

A budapesti egyetem is tárgyalta ezen női kérdést, mely már 
is annyira érettnek mutatkozik, hogy utóvégre a német egyete
mek sem térhetnek ki előle. Előbb-utóbb meg kell azt oldani, 
de csak tekintettel az orvosi praxisra és pedig a nők felvétele 
érdekében. Azon kérdést, hogy nők az egyetemet látogathatják-e, 
s különösen, hogy külföldi orvostudori oklevél nostrificálása 
alapján megengedhető-e nőknek az orvosi gyakorlat nálunk, a 
budapesti egyetem 1880-ban tárgyalta Szilassy Kálmánné, szül. 
gr. Hugonnay Vilma asszony kérvénye folytán, ki a zürichi 
egyetemen az orvostudori oklevelet nyert. Ezen tárgyalás azon
ban akkor, daczára a hittani, bölcsészeti és jogi karok pártoló 
véleményének, e kérelem elutasításával végződött.

Nem vagyok ugyan barátja az általános női emancipatió- 
nak, mert szerintem a nők hivatásával össze nem egyeztethető, 
hogy a nyilvános közélet zajában ők is részt vegyenek. Mert 
arra, hogy valaki a politikai pálya küzdterén fölléphessen, hogy 
választó, biró, ügyvéd vagy államtisztviselő lehessen, férfias szel
lem, férfias erély szükséges. Női gyöngédség, ügyes tapintat s bár 
éber és találó asszonyi ész itt nem elegendő.

A mi azonban a részleges nőemancipatiót illeti, pl. hogy 
vasutaknál, posta, távirdai, tanítói állásoknál nők alkalmaztas
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sanak-e, azt nagyon is szükségesnek tartom. Ezen véleményben 
vagyok azon kérdés iránt is, liogy a nőknek megengedtessék-e 
hazánkban az orvosi gyakorlat. Mert női bajoknul csakis a nő 
az, ki különös előnyökkel van felruházva a férfi orvossal szem
ben. Vannak nők és pedig nemcsak leányok, de asszonyok is, 
kik tűrnek, szenvednek, avagy meghalnak inkább, sem minthogy 
bizonyos betegségeket férfi orvosnak feltárjanak, avagy hogy 
alá vessék magukat a férfi orvos által eszközlendő megvizs
gálásnak ; mert e vizsgálatot minden ellenkező okoskodás 
daczára erkölcstelen ténynek, szeméremsértőnek tartják. A nők 
a nők iránt bizalmasabbak, közlékenyebbek, egymás természe
tét, testi és kedélyi állapotát inkább ismerik, jobban felfogják, 
mint ez nők irányában férfi orvosnál tapasztalható.

Spanyolországban és Portugáliában az egyetemeknek érde
kes sajátsága, hogy a tanulók Gil Bias korabeli egyenruhát visel
nek, és csak az egyetemi tanács által jónak talált könyvek hasz
náltathatnak.

Az orosz égyetemeken épen nem közelednek a szabad taní
tás és tanulás rendszeréhez. Sőt ellenkezőleg arra törekszenek, 
hogy a tanulók szabad mozoghatását mindinkább szűkebbre szo
rítsák oly intézkedésekkel, melyek által a nihilista törekvésekét 
gátolhatják. Ezen nyomott állapot következménye, hogy a vagyo
nosabb fiatalok külföldi egyetemeket, különösen németeket láto
gatnak oly arányban, bog}’ a svájcziak után mindjárt az oro
szok jőnek.

V. A német egyetemi rendszer a magántanulást nem engedi 
meg, mert megkívánja nemcsak azt, hogy a tanuló a vizsgára 
eleget tudjon; hanem megköveteli tőié annak kimutatását is, 
hogy élete bizonyos korában tudománynyal foglalkozott, egye
temes műveltséget szerzett s azon szellemi légkörben mozgott, a 
melyben közfelfogás szerint oly érzületet, gondolkozást és meg
győződést szívhatott magába, milyenek a társadalmi és kor
mányzati közegeknél szükségesek. — A magán tanulás csak arra 
tanít, a mi a vizsgaasztalnál épen nélkülözhetlen, de nem óltja 
be a hallgatókba a munka iránti szeretetet és azon hitet, hogy 
valódi öröm csak a foglalkozásban található. Az egyetem a nem
zeti nevelés legmagasabb intézete, az igazi hazafiság és lelkes 
nemzeti érzület iskolája, fötényezöje a polgári becsület fejleszté
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sértek és legjobb biztosítéka a tudomány szeretet és kötelesség tel
jesítésének, a melyre kiváló ösztönt nvnj t az egyetemi tanulók 
nagy karához való tartozóság köteléke is.

A magántanulás csak akkor lenne megengedhető, ha az; 
egyetem szakiskolává sülyedne, ha pusztán tanítási intézetképen 
szerepelne, a melyben az állam csak segédkezet nyújtana azok
nak, kik bizonyos életpályához akarnak jutni.

V. Következtetések.
Ha ezek után a három egyetemi rendszert összehasonlítjuk,, 

arról győződünk meg, hogy ez idő szerint a német egyetemi rend
szer a legtökéletesebb és úgy a francziák, angolok és az amerikaiak, 
mint a többi apróbb népek is ennek alapelveit tartják követendők
nek a reformok keresztül vitelénél. Mert a német rendszer míg 
egyfelől szakpályákra is képez, addig másrészről fejleszti, ápolja 
az önálló tudományos munkásságot úgy a tanároknál, mint a 
tanulóknál. Azon nézetből indul ki, hogy a ki tiszta öntudatot 
szerez a tudomány nagy czéljairól és azon módszerekről, melyek 
szerint azok megvalósíthatók: azon ifjú a tudományos érettség 
oly fokára emelkedik, a mely, ha nem is akar tudós lenni, ké
pessé teszi őt bármely hivatást az életben magasabb tudomá
nyos értelemben felfogni és azt több belátással, több önállóság
gal, rendszeresebben és alaposabban űzni. Epen azért Franczia- 
országban olyan tudósok, mint Renan, Wurz, Didón, Broglie, 
Baudrillart, Bréal sürgetik a facultások csoportosítását és a 
német egyetemi rendszer behozatalát. A közoktatási miniszter 
szakembereket küld ki Németországba tanulmányozni a fel
sőbb tanintézeteket. Ferry közoktatási miniszter pedig 1883 juli
4-i rendeletével már is behozta a tandíjjal járó magántanári 
intézményt; mely nem egyéb, mint megkezdése a szabad taní
tásnak és tanulásnak a német rendszer értelmében.

I. Angolorszagban szintén felismerték az egyetemek jelen
legi tarthatlan állapotát. Azért azon angol ifjak, kik alapos tudo
mányosságra akarnak szert tenni a német egyetemeket láto
gatják. Az angol egyetemi intézeti tanárok is jó részben ma már 
a német egyetemek növendékei. Grant Duff parlamenti tag, ki 
Európában a felsőbb oktatási viszonyokat összehasonlítólag
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tanulmányozta, Mathew Arnold oxfordi tanár, ki e czélból kor
mánymegbízás folytán kereste föl a franczia, olasz, németországi 
és svájczi egyetemeket, valamint Max Müller, ki úgy a német, 
mint az angol közállapotokat alaposan ismeri: egyhangúlag a 
német egyetemi rendszert ajánlják elfogadásra, melyet az 
edinburgi skót egyetemen az orvosi karnál már tökéletesen ke
resztül is vittek. Ugyanott a személyes tanpénz is életbeléptetett 
a szabad tanítás azon üdvös hatása végett, bog}- a tanár ipar
kodjék a tudomány színvonalán megmaradni.

A felsőbb tanítás fogyatékosságát az amerikaiak is tapasz
talják s tudományt tanulni Európába, főleg a német egyete
mekre jőnek. Ezek alaprendszerét tartja elfogadandónak Hart 
is jelenleg tanár a cincinnatii egyetemen. Nagy számmal vannak 
a német egyetemeken oroszok, olaszok, spanyolok, sőt japániak 
is, melyek mindnyájan a német rendszernek aránylag legtökéle
tesebb voltát bizonyítják.

П. A német rendszerrel az a sok alapvizsga, államvizsga, 
egyáltalán az ú. n. vizsgaláz össze nem egyeztethető, mert ez 
megszünteti a tanulási szabadságot, a mennyiben előszabja úgy 
a hallgatandó tantárgyakat, mint a tanárokat. Az évenkénti 
vizsga minden tekintetet háttérbe szorít a tanuló előtt. Csak 
arra készül, csak annak tárgyait s főleg azon tanárokat hall
gatja, kik a vizsgálaton kérdezni fogják s ha egy tárgyra többen 
vannak, mind a két tanárt — félvén a mellőzöttnek szigorától.

Helyesen mondja Csengery, hogy folytonos vizsgálat tanuló
ban és tanárban elöl minden tudományos önkéntességét. A tanuló 
csak az emlékező tehetség gyakorlására, örökös nemorizálásra 
van kényszerítve s a legrövidebb és legszárazabb compendiumo- 
kat keresi. Az előadáson is csak testével van jelen, leikével nem. 
A mikor megjelenik is, azon könyv van kezében, melyből vizs
gálatra készül, — vagy nem figyel, nehogy a vizsgálat tárgyairól, 
melyre otthon készül, a figyelme elvonassék. — A tanárnak is 
folyton vizsgálattal kell tölteni azt az időt, melyet czélszerübben 
fordíthatna tudományos munkásságra. Se szellemi, se anyagi 
ösztön nem készti, hogy a tanszéken is többet és egyebet tegyen, 
mint a ki csupán hivatalos dolgot végez. Tudja, hogy a kellő 
nyugodtság sincs meg tanítványaiban nem mondom megérteni, 
de csak meghallgatni is őt, kivált mikor a vizsgálat ideje köze-
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ledik. Tudja, liogy hallgatóinál ■—- a rendszer úgy hozván magá
val — nem a tudomány, hanem a bizonyítvány megszerzése a 
főczél, a melyre törekszenek.

Az örökös vizsgarendszer megerőlteti, kimeríti a legjobb 
erőket, elannyira, hogy azután ellankadnak, eltompulnak s a 
mint megszűnik az érdek, megszűnik a kedv is a tanulásra. 
S azonkívül, hogy káros hatással van a jellem-képzésre ; leliet- 
lenné teszi a tudományos érzék fejlesztését s sz értelem növe
lését, melynek minden más lelki tehetség fölött uralkodni kel
lene,— sőt általában a szellemi szabadság és egyéniség kifejtését 
is. Annyira megszokják az ifjak a vizsgálatért tanulni, hogy a 
mint a vizsgálatoktól megszabadulnak, nem látják be okát, 
miért tanulnának többet. Csoda-e tehát, ha ily körülmények 
közt az ifjakban oly ritka a tudomány szeretető?

Az évenkinti vizsgálatnak ugyan nagy és nemes föladata 
van: kifejteni és megerősíteni az ifjúságban a szorgalmat és 
tanulási ösztönt, előmozdítani a kötelességérzetet és a tudo- 
mányszeretetet. Azonban miként volna ez lehetséges ez idősze
rűit az atyafiság-hazafiság-féle protectióval szemközt, mely a 
tudományosság és előhaladás rovására nálunk gyakoroltatik; 
még a legmagasabb egyetemi vizsgákon is mindennapos; már 
a gymnasiumok alsó osztályaiban is dívik; inkább folyamodván 
még a szülők is ajánlatokhoz, kapdosván fűhöz és fához, sem
hogy a tanulás nehéz és fárasztó munkájára szorítsák gyerme
keiket. —Mit csináljon már most ifjúságunk nagyobb része, mely 
a tudományt híven, érdek nélkül és fáradhatlanul mívelte, mely
nek azonban sem pártfogása, sem pártolója nincs ; mit tegyen az 
olyanok irányában, kik, habár sokkal csekélyebb tudománynyal 
bírnak, az utóbbiakkal mégis dicsekedhetnek. Utoljára is örül
nie kell, ha öt ezek valamire méltatják. Hiszen lesújtó fájdalom
érzéssel kell tapasztalniok, hogy a társadalomban az tekintetik 
legtudományosabb embernek, kinek legtöbb a pártfogója, vagy 
a ki a gyakorlati életnek legjobban tud hízelegni. Ha ezen fölül 
azt is meggondoljuk, hogy az ifjak otthon a családi körben csak 
ritkán hallják a tudomány tiszteletét, hanem annál gyakrabban 
a család elődeinek érdemeit és a családi összeköttetést, melynek 
alapján a fiatal ember bizton számíthat pártfogásra és előlép
tetésre : akkor valóban csodálnunk kell, hogy ifjúságunknál
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mégis oly mértékben mutatkozik a tuclományszeretet és köte
lességérzet.

Es ha azt kérdezzük, hol és kik által gyakoroltatik ezen 
u. n. atyafiság, hazafiság-féle protectió ? Gyakorolja ezt me
gyékben a g e n t r y ,  mely vidéki embert nem szeret, a hivatalokat 
helybeli birtokosoknak, igen sokszor bevégzett, tönkrejutott 
földesuraknak tartja fenn, hogy megélhessenek ; mintegy érde
mül tartván, és megjutalmazván azon erkölcstelen tényt, hogy az 
ősi birtokot elpusztították, pazarolták és mivelés nélkül hagy
ták a helyett, hogy azt elkárhoztatná inkább. Gyakorolja ezen 
atyafiság, hazafiság-féle protectiót városokban az u. n. pajtás- 
szövetség, melynek következetesen alkalmazott elve : valamennyi 
egyért és egy valamennyiért, s a melyben minden ember a má
sik kezére dolgozik, jól tudván, hogy a többi kezek annak ide
jén majd ismét ő érette fognak működni. E pajtás-szövetség 
kénye-kedve szerint alkot ismeretlen nagyságokból politikai 
szerepvivöket, középszerű tehetségekből, de jó pajtásokból hír
neves képviselőket, Írókat, költőket, akadémikusokat, egy szóval 
megcsodált és irigyelt lángeszű óriásokat. A lei e városi pajtás
szövetség tagja, annak müvei bármily gyengék legyenek is, min
denkor a kiváló tehetség kinyomatát tükrözik vissza. Nem támad 
ellene összeesküvés sem újságokban sem m ásutt; az ilyen nagy 
emberré lesz, mielőtt észrevenné magát, belejut a hires férfiak 
képcsarnokába s neve a legkitűnőbbek közt emlegettetik.

A szorgalom és tanulási ösztön, tudományszeretet és köte
lességérzet örökös vizsga nélkül is bekövetkezik, ha a protectió 
befolyása megszűnik, vagy kevesbíttetik. Avagy ha azon magas 
feladatot évenkénti vizsgálatokkal akarjuk elérni, fogadjuk el in
kább a franczia rendszert minden következményeivel, fogadjuk el 
a szakiskolákat folytonos vizsgáikkal; mely, mint annak idején 
Csengery kimutatta, jobb, mint a mi egyetemi rendszerünk 
most, a hogy azt az évenkénti vizsgálatok jelen rendszere átala
kította, mely útját állja a tudományos egyetemi élet kifejlődé
sének.

De hogyan fogadhatnék el a franczia rendszert most, épen 
akkor, midőn azt Francziaországban minden kiváló tekintély 
elitéli, melyről Cousin kimondta, hogy az jogtudóst, valódi 
jogászt nem képezhet, Monod pedig azt jegyezte meg, hogy
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Európában Törökországon kívül egyedül Francziaország az, hol 
egyetem a szó valódi értelmében mindeddig nincsen. Hiszen ma 
már a legkitűnőbb franczia tudósok egyértelműleg a német 
egyetemi rendszert tűzték ki mintául. Renan, Didón, Cournot, 
Block, Breal erős vonásokkal emelik ki a franczia rendszer 
nagy hiányait; az ottani egyetemeket, mint merőben szakiskolá
kat és ügy tüntetik fel, mint a száraz, szellemtelen formalismus 
székhelyeit, s nem csak azt mutatják ki, hogy mennyire alan
tabb áll a franczia felsőbb tanítás a németországinál, de sőt 
azt is kétségbe vonják, hogy Francziaországban valódi felsőbb 
oktatás léteznék.

Hiszen ha a franczia rendszert fogadjuk el, melyet egyes al
katrészében mondhatni már is életbeléptettünk, akkor vissza- 
sülyesztjük közoktatásuat az 1848. előtti állapotba, midőn az 
(egyetem hozzájárulása nélkül alkotott) tanulmámji rendszer 
csak azon ismereteket kívánta, melyeket a lelkész, az állam
tisztviselő, gyakorló ügyvéd, vagy orvos számára okvetlenül 
szükségesnek tartottak. Ellenben a tudományos kiképeztetésre, 
az önálló felfogás és tudományos önműködés fejlesztésére semmi 
tekintettel sem volt. I. Ferencz király 1821-ki rendelete évről- 
évre megismételve jelenti k i : nec decanis facultatum, nec ma
gistratui academico aliquis influxus in res litterarias conce
dendus est. A tanárt előadásaiban előű't tankönyvekhez kö
tötte, vagy ilyenek hiányában előadási füzeteinek felsőbb 
jóváhagyás végetti fölterjesztésére utasította. A tanár előadásai
ban csak az előszabott tanokat hirdethette, saját meggyőződését 
ellenben, vagy önálló kutatásainak eredményét nem követ
hette. A szabadabb politikai gondolkozást, az alkotmányos ér
zület fejlesztését, egyáltalán a szabad szót a tanszéken vallási 
és politikai tekintetek korlátolták, vitás kérdések fejtegetését 
pedig szabályrendeletek tilalmazták. (1810 nov. 23. — 23595. 
helyt, rend.) Az állam az egyetemi tanárban nem kivánt tudóst, 
csak egyszerű hivatalnokot, kinek tudományosságára csak bizo
nyos fokig fektetett súlyt; azontúl pedig, mint a rendeletek 
mondják, inkább ad cogitandi rationem, moralitatem és religio
sitatem tekintett és őt ezen szempontból folyton felügyelet alatt 
tartotta, sőt a külföldi tudományossággal való érintkezést is 
korlátolta (1821 jun. 18. — 15600, 1832 jun. 15. — 15123
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helyt. rend. Hajnik 1889 szept. 15-én tartott rectori beszéd 
35—37. 1.).

Nem marad tehát egyéb hátra, mint megmaradni a német 
egyetemi rendszer mellett, melyet önkormányzati jogával, tanu
lási és tanítási szabadságával s egyéb szabadelvű követelményei
vel. 1848-ban oly felvilágosult államférfiak és kiváló codificato- 
rok fogadták el is iktatták törvénybe, kik a századok mulasztá
sait rövid hetek alatt helyrepótolva önállókká tettek bennünket, 
mint magyarokat, szabadokká, mint embereket és felvilágosul
takká, mint európaiakat. S míg egyrészről nemzeti egyéniségün
ket egyszerre emelték magas tetőpontra, addig másrészről 
szorosabb eszme- és érdekközösségbe hoztak bennünket és 
egyet emünket Európa míveltebb népeivel és egyetemeivel. — 
( Tetszés, éljenzés.)

Elnök: Tisztelt teljes ülés! Mindnyájan hallottuk ezen 
érdekes vonásokkal ecsetelt felolvasást: a tisztelt tanár úr beha
tóan ismertette a külföldi egyetemek külső keretét, azoknak bel- 
életét és viszonyait. A gyakorlat ezen útmutatásának nyomán 
vezetett minket a t. fölolvasó úr — alapos tanulmányai azon 
eredményéhez, mely szerint az úgynevezett német egyetemi 
rendszernek tulajdonítja a fölényt, s azt — mely nálunk is meg 
van honosítva — fenntartandónak véli.

Egy és más eszme melyet a felolvasó úr megpendített, 
sok gondolkozásra nyújt anyagot; különösen fontos az, a mit 
társadalmunk tudományos fejlődésére való vonatkozással meg
említett, és a mit igen élethűen és nagyon figyelemre méltólag ki
emelt. A felolvasás, úgy mint a megelőzők, ki fog nyomatni. Azt 
hiszem, hogy a t. teljes ülés ebben egyetért velem. (Helyeslés.) 
A kinyomatást én is szükségesnek tartom. Nem marad egyéb 
hátra, mint megköszönni a felolvasó úrnak különösen a históriai 
fejlődés nagyon hű feltüntetésére fektetett fáradságát. Minthogy 
pedig kimerítve a vitatkozás eddig nincsen, és azon kívánat, 
hogy hefejeztessék: ez alkalommal czélt nem érhetett, mivel 
még kitűnő férfiak vannak hátra, kik ezen minden tekintetben 
érdekes dologhoz hozzá akarnak szólni: okvetetlenül szükséges, 
hogy legalább még egy nap tűzessék ki a vita számára.
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Azt gondolom, legjobb lesz, -— a mennyiben az ügyvédi 
kamarának viszonyai lehetővé teszik, — ha a vita folytatását 
mához egy hétre tüzzük ki. (Helyeslés.) Egyet azonban mint 
óhajt volnék bátor kifejezni. ( Halljuk!) Nem szeretném, ha az 
egyetemi tanárok jövedelmének és fizetésének kérdése ezen tisztán 
tudományos czéloknak szánt egylet körében vita és súrlódás kér
désévé válnék. Azért igen kérem, hogy e kérdést: fizetés vagy 
tandíj, úgy előnyeit és hátrányait — mit végre mindnyájan 
ismerünk, — lehetőleg mellőzni méltóztassanak. (Helyeslés.)
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TELJES-ÜLÉS 1889. DECZEMBER 14.
Elnök: Manoilovich Emil.

Dr. Pártos Béla: Tisztelt jogászegylet! Azon nagy és benső 
érdeklődésnél fogva, melylyel zsenge ifjú korom óta a közok
tatás ügye iránt viseltetem, engedjék meg nekem, hogy a sző
nyegen forgó nagyfontosságú kérdéshez én is hozzá szóljak.

Yécsey Tamás t. tagtársunk a jogi szakoktatás reformjáról 
szóló nagyérdekü értekezésében azt a kérdést veti fel, hogy a 
jogi egyetemre jövő ifjúságnak milyen legyen az előkészültsége. 
Legelőbb is e kérdésre kívánok egész rövidséggel megfelelni.

Nézetem szerint a fögymnasiumi oktatást is gyökeres re
form alá kellene fogni, több tárgyra, pl. a természettanra, na
gyobb súlyt fektetni, némely tárgyat kiküszöbölni, mást meg 
korlátozni. A jogegyetemre való előkészültség szempontjából 
beszélve azonban csak e helyt, a történelem és bölcsészet, vala
mint a latin nyelv volnának szerintem azon tárgyak, melyekre 
a főgymnasiumban az eddiginél sokkal nagyobb gond fordítandó. 
A történelemnél — még pedig a világtörténetnél ép úgy, mint 
a hazainál is — a népek és nemzetek művelődési története 
legalább is oly bőven adandó elő, mint a politikai, nem úgy 
mint pl. a Thun Leo-féle rendszer alatt volt, midőn a kultur- 
történelem csak egész mellékesen említtetett. A bölcsészeti 
tudományokból nem kell sem a metafizika, sem netán több 
bölcselmi rendszer ismerete, hanem minek jó tudására az ifjú
nak szüksége van, ez a logika, továbbá a lélektan, melynek 
kivált a büntetőjogban veszi nagy hasznát, s végre az ethika, 
azaz a bölcsészeti erkölcstan.

A latin nyelvre a gymnasiumban kiváló gond fordítandó, 
e nyelv szépségétől s minden egyébtől eltekintve már csak azért
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is, mert a renaissance korától kezdve a jelen század első egy
két évtizedéig az összes tudományos, tehát a jogi irodalom is, 
európaszerte e nyelven Íratott, s így ha a múlt idők forrásait, 
kutatásait stb. eredetben olvasni kívánjuk a római nyelv tudása 
elkerülhetlen. Bármit mondjon is Frary «Question du latin» 
czímü munkájában, bármennyire igaza is lehet, «hogy üssétek 
fel az egész ókori történetet s nem találtok egyetlen szónok
történészre (liistorien orateur), ki fölülmúlja Macaulayt, s még 
kevésbbé történet-bölcsészre (historien philosophe), ki elérné 
Bukle-t» ; igaza lehet, de azért én mégis e tekintetben a nagy 
német bölcsészszel — Schopenhauerral — tartok, ki azt vitatja, 
hogy a tudományos pályán a latin nyelv ismerete nélkülözhet- 
len, mert a ki tudományokkal foglalkozik s a latin nyelvet nem 
tudja, az épen olyan, mint az, ki valamely szép vidéket ködben 
szemlél meg, nehány lépésre lát csak, de távolabb nem.

Hogy pedig a most említett lényeges tantárgyak a főgym- 
nasiumban alaposabban taníttathassanak, legelébb is a fölösle
ges görög nyelv kiküszöbölendő, nem netán csak azért, mert 
már a középkori glossátorok azt mondták: «grceca sunt non 
leguntur» (Derültség), hanem azon számos újabban bőven 
kifejtett okoknál fogva, melyeket e tisztelt jogászegylet úgyis 
ismer, s így mellőzhetem azok elősorolását.

A vallástan oktatása a főgymnasiumban hetenkinti egy 
órára szorítandó, mivel ezen tanítás inkább az egyházak és szü
lői ház körébe tartozik s így az korlátozható annál is inkább, 
mert van tanférfiú elég, ki a vallástant az iskola köréből végkép 
kiveendőnek s az illető egyházak kizárólagos gondjaira bizandó- 
nak véli.

Ennyit a gymnasiumokról, illetve az előkésziiltségről.
Becses engedelmökkel áttérek Yécsey Tamás azon kérdé

sére, vájjon a jogegyetemen némely újabb tárgyak nem veendők-e 
fel az oktatás körébe, némelyek pedig nem-e mellőzendők vagy 
legalább korlátozandók ?

Erre válaszom az: hogy a nemzetgazdaságtan, bár fontos
ságát elismerem, mint tisztán politikai tárgy kevesebb óra
számra szállítandó le ; épen így az észjogtan is, melyről már 
Plósz Sándor t. barátom megjegyezte, hogy inkább csak a tör
téneti része adandó elő. Hozzáteszem én még azt, hogy még a
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történeti résznél is be lehet érni azzal, ha az ifjú általános biztos 
áttekintéssel bír, azt azonban nem kell számon kérni tőle, hogy 
kezdve Aristotelesen Kantig, ettől pedig Virozsilig vagy Paulerig 
minden jogbölcsész, miként fejtette ki a jogeszmét, még kevésbbé 
azt, hogy egyik-másik jogfilozof nézete közt tüzetesen mi a 
különbség (a múltban ily kérdések is tétettek), mert mindezek 
tudása tekintve a roppant halmazra, temérdek fáradtságba kerül, 
és sem elméleti, sem még kevésbbé gyakorlati szempontból nem 
szükséges. (Helyeslés.)

A kánonjog tanítása egyelőre a fele óraszámra leszállítandó, 
mivel, meggyőződésem szerint, már küszöbön áll azon idő, hogy 
valaliára egységes házassági jogunk lesz és megszűnik azon 
eddigi, valóban szégyenletes rendszer, hogy minden polgár a 
szerint kell, hogy megkösse legfontosabb életviszonyát, hogy 
mily formulával imádja meggyőződése szerinti istenét. Ennek 
az állapotnak — úgy hiszem — vége, mert nincs kétség az 
iránt, hogy a polgári házasság jogintézményének behozatala 
által egységes házassági jogot nyerünk, és akkor az egyházjog 
mely oly sokáig dominált, csak történeti becscsel fog bírni, any- 
nyival, mennyit megérdemel.

Azt kérdi továbbá igen t. Yécsey tanár úr, hogy nem kel- 
lene-e a sociologiát és az összehasonlító jogtudományt tanítani? 
Igenis kell. A legfontosabb tárgyak megmaradnak úgy, a mint 
vannak; de a sociologia is okvetlen tanítandó; e nagy fontosságú 
új tudománynak melyet Compte, Spencer, Herbert és mások 
müveitek, sokkal nagyobb a jövője, mint a múltja. Ez a tudo
mány a fenálló emberi társadalom fiziológiája, oly fontos valami, 
mely, felfogásom szerint, az egyetemes jogi és bölcsészeti szak
mában nem nélkülözhető. Az összehasonlító jogtudomány pedig 
azért szükséges és hasznos, mert élesíti az elmét és felébreszti 
sok hiányra a figyelmet, mi mindenesetre haszonnal jár.

A habilitátiónál azt mondja a t. értekező úr, hogy a hazai 
irodalmon kívül, még három külföldi nyugati szakirodalmat kér
jünk számon a habilitálandó fiatal embertől. E kérdésre nézve ez 
az egyedüli nézete, melyet nem oszthatok, minden egyébtől 
eltekintve már csak azért sem, mert a sok, szakmába vágó munka 
olvasása először is feltételezi a külföldi nyelvek jó ismeretét, 
melylyel nem mindenki b ír; de továbbá a nagyon is sokféle

323



6

olvasás mindig az alaposság és a helyes tudás rovására megy. 
A három szaktudományi irodalom helyett tehát kettőt — már 
t. i. a hazain kívül — én teljesen elegendőnek tartok.

Áttérek a jogakadémiák kérdésére. Az igen t. értekező sze
rint is — kinek becses munkája képezi tárgyát e vitának — 
óhajtandó, hogy minél kevesebb legyen a vidéki akadémia s ő is 
a Halle, Wittenberg-féle példára hivatkozva, az összesítést kívánja. 
En ennél tovább megyek. En azt mondom, hogy minden művelt 
embernek oda kell hatni, hogy — a mennyire csak lehet — a 
jogakadémiák megszüntettessenek és helyettük nem egy, hanem 
két egyetem emeltessék alkalmas, nagyobb városokban.

Ez a jogtudományi előadások színvonalát és egyöntetűségét 
nagyban emelné. Mert kis városban, az akadémián, a hol 11-—23 
hallgatója van csak a tanárnak a római, büntetőjogból vagy más 
főtantárgyból, sem szellemi élet, sem igazán nemes verseny ki 
nem fejlődhetik; de a tudomány azon felemelkedését sem vár
hatjuk, mint az egyetemeken, a hol 2—300-ra rúg a hallgatók 
száma egy tárgyból.

A tanrendszernél az én vezérelvem az, hogy miképen a tár
sadalomban is a szabadság csak úgy ér valamit, ha renddel páro
sul, úgy a tanszabadság is csak akkor jó, üdvös és hasznos, ha 
az helyesen kezelt fegyelemmel egyesül. A fegyelmi szabályok
nak egész halmazát említi a t. tanár úr, és hozzáteszi — meg
vallom meglepetésemre — hogy azok igen jó szabályok, a tan
ügyi kormány azokat nem helyezte hatályon kívül és mégis, 
sajnos, nem tartja meg azokat senki sem. Hát ez baj, és ezen 
gyökeresen segíteni kell; mert az a mondat, melyet e tekintet
ben felemlít: auditorum benevolentia ereseit facundia docen
tium, kétféleképen áll ám, attól függ, melyik főnevet teszszük 
az ablativusba. Nemcsak az előadó tanár szólási képessége nő 
a hallgatók jó indulata által, hanem többnyire megfordítva, ez 
növekszik a tanár jeles előadása folytán.

Abban nem osztozom egészen a t. tanár ür nézetében, hogy 
az egyetem absolute nem kérheti számon a hallgatótól sem az 
időt, sem a pénzt. Igen is kérheti, legalább az idő t; mivel pedig 
az idő az angolok szerint pénz, tehát a pénzét is kérheti (Derült
ség), hogyt.i.— mint mondja-— apjának, testvéreinek és roko
nainak pénzét hiába el ne verje s az időt hasztalanul ne töltse.
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Tehát az egyetemi tanárság igen is hivatva van a fegyelmi 
szabályokat lelkiismeretesen kezelni, noha magam is azt tartom, 
hogy kitűnő, szakavatott és vonzó előadások sokat, sőt legtöbbet 
segíthetnek e tekintetben. Ezenkívül fejleszteni kell első sorban 
az ifjúság jellemét, kötelességérzetét, mi a tanrendszernek mindig 
sark elve kell hogy legyen, s mindez majd igen sokat konferál 
ahoz, hogy szorgalmasan hallgassa professorát.

Nem osztozom egészen azon állításában sem, hogy «káros 
volna a jogászifjúságot elzárni az élet változatos folyamától»; én 
ezt úgy fogalmaznám inkább, «hogy hasznos volna igen gyakran 
az ifjúságot elzárni az élet káros változatosságainak folyamától » 
(Derültség.) Mert ha körültekintünk, azt tapasztaljuk, hogy 
bizony az az ifjú az életben — mikor látja a nagyzási hóbor
tot és fényűzést, látja a kártyázást s a tiltott játékokat — sok 
kisértésnek van kitéve, annyival is inkább, s kivált az, ki már a 
szülői házban tán nem látott jó példát, vagy akkor ha a tanár 
nem teljesíti kötelességét egész pontosan, hanem inkább politi
zálni jár stb.

Áttérek most egy másik tárgyra, melyről még nem szólt 
senki, és ez az, hogy a katalógus olvastassék-e, vagy sem? Ez 
népszerűtlen dolog, de nem riadok vissza tőle. En t. uraim mér
sékelt tanszabadságot kívánok; és ha a gymnasium arra való, 
hogy az ifjú ott későbbi tanulmányainak alapját nyerje meg, és 
ha azt akarom, hogy az ifjúság a legmagasabb tanodában, az 
egyetemen, hozzászokjék a nevelészet legfőbb elvéhez: «a 
kötelességet önmagától tenni», t. i. — mi a genie-je az egész 
tanszabadságnak, hogy ne kelljen örökösen az illetőt ösztökélni, 
hanem hozzászokjék magától az öntevékenységre, — mondom, 
ha ezt a czélt akarom, debeo etiam velle media, azaz az eszközt 
is kell akarnom. A katalógus olvasását igen sokféleképen lehet 
kezelni, a túlzásoktól mindenesetre tartózkodni kell. Mert pl. 
azért, hogy egynéhányszor nincsen jelen, nézetem szerint a con- 
testálás meg nem tagadható; de katalógus olvasás szükséges. 
Maga a t. értekező is felemlíti, hogy az egyetem fegyelmi szabá
lyai szerint «mulasztások esetében a dekán az illetőt megidézi, 
sőt ha a mulasztás sok, meg is rója» ;ámde e megrovás, ha nem 
akarja az ifjú becsületérzését vagy nemes ambícióját indokolat
lanul megsérteni, csak úgy van helyén, ha a mulasztás tény-
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leg constatálva van, mi pedig csak katalógus olvasással tör
ténhetik.

A kötelességérzet és jellem fejlesztése igen sokat tesz, mert 
ez. a tanrendszer egyik sarkkövét képezi. A katalógus olvasást 
inkább csak psychikai kényszer gyanánt kell alkalmazni, mint 
figyelmeztetést, mely végre ráfogja venni a hallgatót, hogy hall
gassa ama nagyfontosságú tudományokat, melyekre az életben 
szüksége van.

Igen t. Fenyvessy barátom azt mondja érdekes röpiratában, 
hogy nehéz bárminemű eszközt is kitalálni, melylyel a hallgatót 
a tanár hallgatására kényszeríteni lehetne; de ha jelen is van 
testileg — és itt érdekes példát mond — bajos megtudni, vájjon 
nem inkább a kávéházi pénztárosnőre gondol-e az előadás alatt? 
(Derültség.) Ebben tökéletesen igaza van, kivált, ha meggondol
juk hogy az az ifjú 20 éves. Az a kaszirnő mindenesetre jobban 
fogja őt érdekelni, mint az, hogy a praetori jog miképen enyhí
tett a jus civile szigorán. (Derültség.) De azt tagadni még sem 
lehet, hogy — ha az illető tanár érdekesen, vonzóan és alapo
san adja elő a tárgyát — a hallgató mégis csak elmegy az elő
adásra és hallgatja a hasznos dolgokat, kivált, ha még bizonyos 
psychikai kényszert is alkalmazunk és fejlesztjük az ifjúság 
becsületérzését. Az ifjúság tehát ily eszközök és ily eljárás alkal
mazásba vételével, látogatni fogja az egyetemet. Igaz, fel fog me
rülni a panasz, hogy nem férnek be a tantermekbe, de akkor 
tessék u. n. parallel órákban előadni, mert itt az egészségügyi 
szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Áttérek a vizsgálati rendszerre. Itt fővezérelvem : az igazsá
gos szigor. Ezt tartsa minden tanár szem előtt a közoktatás 
terén. Abban egyetértek a t. értekezővei, hogy a harmadik év 
végén vizsgát nem tartani, helytelenség. Sőt én tovább megyek, 
én minden év végén kívánnék egy komoly vizsgát, de csak egyet, 
és nem — mint Plósz Sándor t. barátom mondta, az év folyama 
alatt akár többet is. Egy szakszerű, komoly vizsgát minden év 
végén a köteles tárgyakból!

Igaza van abban Plósz Sándor úrnak, hogy valóságos kép
telenség az a jelenlegi állapot, hogy egészen más tárgyakat hall
gat az ifjú az év folyamán, és egészen más tárgyakból vizsgázik 
annak végén. Pluribus intentus minor est ad singula sensus.

8
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Abból tegyen vizsgát a tanuló, a mit hallgatott és könnyebb lesz 
az ifjúnak is, a tanárnak is feladata.

Yécsey t. értekező azt mondja, bogy a minősítési vizsgákat 
tisztán állami közegek tartsák és a tanároknak ezekbe beleszó
lásuk ne legyen. Ebben a nézetében nem osztozhatom, épen az 
általa a végső fejezetekben mondottaknál fogva, mert ez csak az 
elmélet rovására menne. Legjobb — felfogásom szerint — a 
vegyes rendszer, hogy a tanár vezetése mellett vizsgáljon az az 
osztálytanácsos, az az ügyvéd, vagy curiai biró, stb. A tiszta prac- 
ticismust nem szeretném, azt lehetőleg kerülni óhajtom.

Az atyafias — hazafias rendszer — mint igen t. Herczegh 
tanár úr nevezte, végkép kiküszöbölendő, mert ez az igazság 
elvének fő ellensége s az ifjúságnak demoralisátiója, ha nem 
egyenlő a mérték, melylyel mérnek.

És most áttérek az utolsó fejezetre, t. i. a gyakorlati irány 
kérdésére. Yan Pliniusnak egy gyönyörű levele, melyet barát
jához ír egy közös barátokról, ki tanférfiú volt, és azt mondja 
ró la: Mily boldog az, ki csak elvekkel foglalkozik, mily bol
dog, ki csak az ifjúságot oktatja, stb. «Nos auteme, qui in 
foro verisque litibus terimur multum malitiae quamvis nolimus 
addidiscimus», mi pedig, a kik a fórumon és valósággal 
perekkel dolgozunk, igen sok maliciát tanulunk, bár nem is 
akarjuk. Hát a practicismusnak ennyire nem szabad menni soha 
és semmi körülmények közt, hogy a hallgató valamikép csel
fogásokra csak gondoljon is; így természetesen azt az ú. n. 
gyakorlati irányt érteni nem lehet, nem szabad soha. Felfogá
som szerint, bármennyire óhajtjuk is a gyakorlati irányt, az 
egyetemen mindig a theoria kell, hogy a fődolog maradjon. 
A római jogászok a jogi példákat mindig a jogszabálylyal együtt 
említik, azok pedig nagy methodisták voltak és utánzásra méltó 
példát nyújtottak; mert az ifjúság csak akkor tudja mennyit ér 
a theoria, ha a gyakorlati példák is hozzájárulnak. Hogy a gya
korlati óra a főkollégiummal együtt legyen, magától értetődik. 
Itt eleinte kételyeket támasztott az értekező úr, de utóbb, ő is 
erre a konklusióra jut. A gyakorlati példákkal, magyarázatokkal 
tehát sokat lehet elérni az előadásoknál.

De van nekem még egy tervem — melyet még senkitől sem 
hallottam — és ez az, hogy minden egyes évi vizsgát megelöző-
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leg, sőt minden egyes szigorlat alkalmával is a jelölt, legalább 
egy tárgyból, Írásbeli vizsgálatra is köteleztessék.

(Felkiáltások: Pulszky Ágost is ezt mondja !) Igen örülök, 
ha e tekintetben találkoztam Pulszky Ágost úr nézetével, de 
nem tudtam, hogy az ő felfogása is ilyen. Bátor leszek indokai
mat előadni. A gymnasiumi tanuló az Y. osztályban tamilja az 
ékesszólástant, a VI.-ban a szónoklatot és a VII.-ben a poesist, 
stb. és a styláris gyakorlatok kedvéért folyton írásbeli pensumo- 
kat készítenek. Már most, ha az ifjú az egyetemre kerül, majd
nem 6—7 esztendeig, egész a censuráig, egyetlen egy írásbeli 
dolgozatot sem kell készítenie, a mi határozottan nemcsak a gya
korlati érzék rovására történik, de a helyes irály elfelejtésére is 
vezet, ha csak más oldalról vagy más foglalkozásnál nem kény
szerül Írásbeli dolgokkal is foglalkozni. Én azonban azt kívá
nom, hogy az egyetem vezetése alatt is a jó és biztos jogi irály 
gyakoroltassák, s hogy így a tanuló igazán minden tekintetben 
képzett férfhí legyen, ha majdan kilép az életbe. (Helyeslés.)

Körülbelül végére értem értekezésemnek, és mindössze 
csak néhány szót kívánok még elmondani. ( Halljak.) A jogi 
oktatás regenerálásának egy lényeges emeltyűjét és feltételét 
látom ón az 1875: I. t. ez. 1. §. f )  pontjának eltörlésében, 
abban t. i., hogy az egyetemi tanárság incompatibilisnek mon
dassák a képviselőséggel. Ezt lehetetlen volt elhallgatnom. 
Mind a két feladat t. uraim, úgy a törvényhozói, mint a tanári, 
kétségtelenül nagy fontosságú feladat.

«II faudrait une intelligence superieure qui vít toutes les 
passions des hommes et qui n’en eprouvát aucune.» «Ember
feletti értelemre volna szükség, mely látja az emberek szen
vedélyeit mind és azokat egyetlen egyszer sem tapasztalja 
magán», ily qualifikácziót kíván a törvényhozótól Rousseau, 
a nagy franczia idealista. És ha nem is emelkedünk fel ily ma
gas idealismusra, tudjuk mindenesetre, hogy a törvényhozó fel
adata nagy, és komolyan kell hogy vétessék. A törvényhozói és 
tanári feladatot egy és ugyanazon ember helyesen és tökéletesen 
nem teljesítheti. Mert ha át van hatva az a tanár-képviselő 
attól, a miért küzd ott a parlamentben, — akkor az ö elméje 
menthetlenül csak ezen eszmék által van elfoglalva és azon párt 
szellemétől van áthatva, melynek erejét szenteli.
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Ennek természetes következménye azután az, hogy ezt a 

szellemet beviszi az egyetembe, pedig azt hiszem, hogy párt
szellemnek — legyen az bármi irányú, akár függetlenségi is, az 
egyetemen helye nincs. Ha pedig a tanár, mint képviselő, az 
általa követett politikai eszméktől áthatva, hevítve nincs, akkor 
egyszerűen a dilettánsok sorába való. És ha az ifjú látja, hogy a 
tanár igen sokszor kénytelen óráját félbeszakitani, elmulasztani 
azért, hogy elmenjen szavazni vagy a házban beszédet tartani, 
ez, azt hiszem, valami nagyon nemes követendő példaadásnak 
nem mondható. A tanár első sorban, sőt mondhatni kizárólag 
arra van hivatva, hogy a vezetésére bízott legfőbb nemzeti kin
cset, az ifjúságot, nemes példával oktassa, vezesse. (Helyeslések).

És ha néha-néha megesik, hogy az a párt, melyhez a tanár 
tartozik, ellentétbe jön a nemzet, vagy legalább sokak vélemé
nyével, és az a tanár, mint párttag, meggyőződésből küzd a párt 
felfogása mellett úgy, a mint küzd, — akkor azon esetben, ha 
a nemzet egy része -— mondjuk ki — az ifjúság nincs azon 
nézetben, mint a tanára, a leghelytelenebb és legsajnálatosabb 
dolgok fejlődnek ki, mint azt, fájdalom, ezen esztendőben is 
alkalmunk volt tapasztalni. Ennél pedig — méltóztassanak 
elhinni — minden alkalmasabb arra, hogy a jogi oktatást emelje 
vagy az egyetem tekintélyét magasabb niveaura helyezze. De 
nem való a tanár képviselőnek még azért sem, mert az aktuális 
politikával elfoglalt professor nem követheti oly mérvben szak- 
tudománya haladásait, mint ezt a közérdek s az ifjúság kellő 
kiképeztetése sürgősen igényli.

Örömmel tapasztaltam, hogy e tekintetben szerencsém van 
Vécsey igen t. értekezővei egy nézeten lenni; a különbség köz
tünk csak az, hogy ő ebbeli nézetét nem állítja fel oly kategorice, 
mint én, a mennyiben azt mondja, hogy oly szabadelvű ország
ban, a hol az iparos is meghivatik a főrendiházba, nem lehet 
csodálni, ha a jogi kartól is reklamál egyeseket a politikai élet; 
de alább azután azt jegyzi meg mégis, hogy a tanár kizárólag az 
egyetemnek éljen. Ez az ő magán nézete, melyet nem fejez ki 
elvszerűleg; de én erkölcsi kötelességemnek ismerem bárhol, 
különösen pedig ily nagyérdemű testületben, hol ezen irányban 
hatni lehet, feltétlenül kimondani: hogy az egyetemi tanári állás 
a képviselőivel összeférhetlen.
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A mi a t. értelmezőnek a «szabadelvű országra» való hivat
kozását illeti, erre — bár nem kívánok politizálni — azt jegy
zem meg, hogy az az ország, mely a felsőházi törvény megalko
tásakor, 1885-ben, a középkort in optima forma törvénybe iktatta 
akkor, a midőn a főpapoknak és főuraknak külön jogot adott, 
hogy az az ország a «szabadelvű» jelzőt egyáltalában meg nem 
érdemli, legkevésbbé pedig a tudomány azon fenkölt bajnoka 
részéről, ki értekezésében oly sok és oly szép eszmét pendített 
meg. — A tanárnak tehát semmi köze az actuális politikához 
addig, míg tanár; ambíciójának be kell érni azzal, hogy jogügyi 
törvények hozatalánál részt vesz az ankéteken, mert — mint 
helyesen jegyezte meg igen t. Plósz tagtárs úr — ily törvényeket 
soh’sem fognak alkotni, az elmélet kiválóbb férfiai meghallga
tása nélkül.

Befejezem értekezésemet. A szellemi műveltség azon nagy 
kincs, mely legbiztosabban alapítja meg a nemzetnek jólétét, az 
államnak hatalmát és önállóságát.

Minél inkább terjed a szellemi műveltség, minél nagyobb 
köröket leng ez át, annál biztosabban emelkedhetik a nemzet 
azon polczra, melyre jutnia kell, a hol t. i. az intellectualis világ 
elvi ellentéteinek kiegyenlítése minél könnyebben és sikereseb
ben válik lehetővé. Ezen magas czél eléréséhez hozzájárult az 
igen t. értekező úr is, és én kötelességemnek ismerem — a 
magam nevében csak természetesen — ezért neki köszönetét 
szavazni. Beneficio enim tuo in scholas redeo, dulcissimamque 
illam aetatem quasi resumo, mint a nagy római író oly szépen 
mondja.

Vécsey tanár nemes, jeles munkája által sokunkban, kik 
már régebben jártak az egyetemen, feléledt az ifjúság szép költői 
kora, át-átgondoltuk azt most érettebb felfogással s foglalkoz
tunk a jogi oktatás fontos tárgyával. A t. értekező — leszámítva 
egy-két tévedését — azt az elvet vallja; hass, alkoss, gyarapíts 
s a haza fényre derül; ö csakugyan hatott, alkotott, gyarapított, 
és azért én ismételten őszinte köszönetemet fejezem ki üdvös 
munkásságáért. (Éljenzés.)
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Fenyvesei/ Ferencz: Méltóságos elnök u r ! Igen t. Jogász-egy
let! (H alljuk! H alljuk!) Nem Ígérhetem és talán nem is várja 
tőlem az igen t. jogászegylet, hogy oly érdekesen mindenre kiter
jedő legyek, mint előttem szólott igen t. tagtársam. Én azzal aka
rom meghálálni az igen t. jogász-egyletnek esetleg engem is 
megtisztelő kegyes figyelmét, hogy tisztán és kizárólag magáról a 
tárgyról óhajtok beszélni: a jogi szakoktatás reformjáról. Igény
telen felszólalásomban még csak hátteret sem keresek — a mi 
pedig szokás — előadásomnak, és még csak a beszédnek tetszelgő 
schattirungját sem fogom használni, annál kevésbbé fogok — 
mint előttem szóló tette — bővebb indokolásokba bocsátkozni, 
vagy éppen ezen indokolásokban czitálni Schopenhauert, Livi- 
ust stb., hisz mindez ily par excellence szakkörben úgyis 
felesleges.

T. jogász-egylet! A feltett kérdésre nézve az én felfogásom 
abban a teljesen megérlelt meggyőződésben áll és kulminál, 
hogy jogi szakoktatásunk mai rendszere a legszerencsétlenebb, 
a leghelytelenebb, a legczéltévesztettebb rendszer, — vagy talán 
inkább rendszertelenség. ( Derültség.)

És ha arról volna szó, hogy elémbe adnák a hivatást, elérnbe 
tennék a feladatot, hogy adjak programmot magasabb jogi okta
tásunk reformjáról, akkor e programmom legelső pontja az 
volna, hogy ezt a mai rendszert összes léhaságával, hogy ezt a se 
hús-, se hal-féle intézményt az ő csodás mixtum compositumával 
gyökeresen meg kellene semmisíteni. ( Helyeslések.) Azt monda
nám akkor, t. jogász-egylet, hogy ha valahol, úgy itt áll az az 
aranymondás, bogy igazi javítást korántsem lehet mindig elérni 
a létezőnek csak módosítása, a létezőnek reformálása által; mert 
a létező sokszor olyan, hogy egészen ellentétben áll azzal, a mi 
különben eléretni czéloztatik, és hogy ily esetben igenis a léte
zőnek gyökeres megsemmisítése és az újnak gyökeres felállítása 
szükséges.

A mai jogi szakoktatás, t. jogász-egylet, nem felel meg, a 
jogi oktatás egyetlen eg}' czéljának sem, nem felel meg a tudo
mányos képzésnek, annál kevésbbé a gyakorlati iránynak. 
Az elsőnek nem felel meg, mert a tudományos képzés alapesz
közei, az erre képes joghallgatóknak a tudomány mélyébe való 
bevezetése és abban továbbvezetése, a juriszprudenczia terén a
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törvényhozások összehasonlító ismertetése, a jogtörténet terén 
a források tanulmányozása, a gyakorlati esetek diagnózisa, a 
tudomány nagy megteremtőinek szakszerű s behatóbb ismerte
tése és a tudomány nagy vívmányainak kritikai bonczkés alá 
vonása és méltatása, — mindez a mai rendszer mellett abszo
lúte el nem érhető, vagy ha elérhető, úgy nem érjük el benne 
a másik czélt.: a gyakorlati kiképzést. És hogy a gyakorlati ki
képzést sem érhetjük el, azt legjobban bizonyítja összejövete
lünk, melyben tudós tanáraink maguk is, nagyon helyesen, a 
mellett kardoskodnak, hogy adjunk jogi szakoktatásunknak több 
gyakorlati irányt, több gyakorlati formát. Azért t. jogász-egylet, 
én minden habozás nélkül azt mondom, hogy igenis a maga
sabb kultúrái felfogás, a magasabb tudományos jogi oktatás 
szempontjából és érdekében állítsunk fel legelső sorban egy 
igazi egyetemet, busásan fizetett tudósokkal,— és ne protekcziós 
kindekkel — tudósokkal, kizárólag tudósképző munkakörben, a 
kik igazi fénycsillagai és vezérfáklyái a hazai és világtudomány
nak és kultúrának; tudósokkal, kiknek szellemét és tehetségük 
akaraterejét nem zsibbasztják meg mindenféle kollokválási és 
vizsga-rendszerek, mindenféle kicsinyes nevelési és ellenőrzési 
terhek; hanem a kik a tanszabadság teljes és tiszta levegőjében 
haladnak útjaikon, és emelhetik a hazai tudományt és a világ- 
kultúrát. ( Tetszés.) Igenis, egy egyetemre van szükségünk, a mely 
egyedül volna hivatva a tudori rangot osztogatni; mert az a két 
doktorgyár — a budapesti és kolozsvári -— melyből most kike
rülnek a jogtudósok, a mai rendszer- és szervezetben kénytelen 
boldog-boldogtalannak megadni a tudori rangot s így legkiválóbb 
tudósaink, ügyvédeink, tanáraink, egyforma joggal írhatják oda 
azt a doktor czímet, mint sok, protekczióval áteresztett fia-uraes- 
kák. Igazán a mai doktori diploma valósággal gúny tárgya lett 
már ez országban. — Óhajtanék tehát egy oly egyetemet, 
t. jogász-egylet, a hol az, ki ott teszi le a doktorátust, büszkén 
tegye le azt a doktorátusi esküt, melyben az van mondva: hogy 
«iparkodni fogok, hogy a haza dísze legyek, iparkodni fogok, 
hogy bennem s általam a közművelődés öregbíttessék és virág
zást lásson.»

Ha ilyen egyetemünk volna, feltétlen tanszabadsággal, hol 
a tanárok szabadon liheghetnének, akkor nem hallanék azokat
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az örökös — bogy ne mondjam — nevetséges panaszokat: hogy 
hát miért nem dolgoznak többet azok a tanárok, miért nem tud
nak a tudomány, színvonalára emelkedni, mért nem képesek a 
tudomány terén több munkát produkálni, a tudományt emelni 
és előbbre vinni? Az Isten szerelméért, hogy lehet ilyesmit 
kívánni a mai szerencsétlen rendszer mellett, mikor az a tanár 
a tanév elejétől végéig, reggeltől estig szigorlatokkal, vizsgákkal 
van elfoglalva. Hogy lehet kívánni ily körülmények között; hogy 
a tudománynak nagyobb és több kincseket adjanak szellemükkel 
és tehetségükkel? ( Helyeslés.)

A tisztán tudományos egyetemmel párhuzamosan állaná
nak azután — igénytelen felfogásom szerint — azok számára, 
kik kenyérstudiumra adják magukat, az igazi jogi szakiskolák, 
melyeknek több nagyobb városban való felállítását éppen a 
királyi tábla deczentralizácziója is indokolja. De ezekben azután 
már középiskolai fegyelem és szigor volna foganatosítandó, ha 
kell, napról-napra való kikérdezéssel vagy erős kollokválási- és 
vizsgarendszerrel, évharmadi klasszifikáczióval, írásbeli dolgoza
tokkal stb. Itt el kellene törölni minden czafrangot, de a legna
gyobb mértékben meg kellene követelni mindazt, a mit a jogász
nak tudni illik és tudnia kell.

Erős hitem, t. jogász-egylet, hogy ez a mai rendszer, ha még 
sokáig tart, a hazai tudomány érdekének csak ártalmára fog 
lenni. Igazán Isten csodája, hogy ezen se hús-, se hal-féle rend
szer több kárt nem csinált a jogász ifjúságra nézve, mint a 
mennyit eddig tényleg okozott. És hogy nem csinált, az nem a 
rendszeren múlt, hanem múlt az itju jogász nemzedék törekvő 
elemének tisztességérzetén, tanulási s tudvágyán és múlt annak 
szívósságán.

Nagyon természetes dolog azonban, hogy nekünk az adott 
helyzettel számolnunk kell; mert fájdalom, csak a messze jövőben 
van még az, mit én programmomban kontemplálok. Bele kell 
tehát magamat találnom a mai helyzetbe, a mostani bázisra 
kell állanom és a jogi szakoktatás mai formáját véve alapul kell 
megkísértenem szerény tehetségem szerint előadását azon refor
moknak, melyeket a mai rendszer igényel. (H alljuk!)

Előadásom ezen részét három csoportba fogom osztani. 
Szólam óhajtok először a tananyagnak és tanmódszernek, a tan-
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tárgyak beosztásának rendszeréről; másodszor szólani kívánok 
kegyes engedelmükkel a vizsga- és kollokválási rendszerről; de 
ki akarok harmadszor terjeszkedni a tanárokra és a tanárok 
kinevezési rendszerére is.

E három kérdés az, melyeken, mint oszlopokon, a jogi 
szakoktatás igazi reformja nyugszik. Ha ezen három közül csak 
egy is hiányos, az egész reform semmit, vagy legalább is nagyon 
keveset ér. Lehet a vizsgarendszer a lehető legjobb, de ha a tan
anyag beosztása, vagy a tanár kinevezése szerencsétlen, a bilance 
meg van támadva és lehetnek viszont a tanárok legjobbak, de 
ha rossz a vizsgarendszer, vagy rossz a tananyag beosztása, az 
eredmény ismét kétes értékű marad. (Helyeslés.)

A mi az elsőt, t. i. a tananyag, a tanmódszer és a tantárgyak 
beosztását illeti, nagyon természetesen a feladat csak az lehet, 
hogy a mai rendszert véve alapul, az az egyetem kettős czéljának 
megfelelőleg reformáltassék, hogy a tudományos és gyakorlati 
kiképzés is elérettessék. Az elsőt hogyan értjük el? Nem úgy, t. 
jogász-egylet, mint igen t. Plósz Sándor tagtársunk — kinek 
nézeteit egyébiránt nagy részben osztom — állította, hogy tisz
tán a tételes jogra helyezzük a fősúlyt, hanem elérjük a tudomá
nyos képzést az által, hogy jogi oktatásunk egész körében ura
lomra hagyjuk jutni a jogtörténeti irányt; elérjük másfelől pedig 
a gyakorlati kiképzést az által, hogy a tételes jogi diszcziplinák 
tanítását czélszerűbbé — hogy úgy mondjam — befogadhatóbbá 
teszszük ifjaink számára, nem tévesztvén szem elől még harma
dik szempont gyanánt azt, hogy a mennyire csak lehet, csökken- 
tenünk kell a politikai tudományoknak nálunk úgyis nagy 
túltengését.

A jogtörténeti irányról beszéltem! Nem szükséges e díszes 
körben fejtegetnem azon óriási haladást és előnyt, a melylyel a 
jogtörténeti irány mindenütt össze van kötve. Hisz ezen irány
nak uralomra jutása, ezen iránynak megbecsülése és apprecziá- 
cziója tette nagygyá és hatalmassá Németország jogtudományi 
fejlődését és viszont ezen jogtörténeti irány elhanyagolása béní
totta meg és zsibbasztotta el a franczia jogtudomány előbbrevi- 
telét. Mert azzal tisztában kell lennünk, hogy merően csak a 
kódexeknek örökös kommentálása és tisztán csak a tételes 
jogoknak folytonos, kizárólagos hangsúlyozása és prioritása
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megbénít minden jogfejlődést ( Igaz! Úgy van!); azzal tisztá
ban kell lennünk, hogy éppen hazánkban és hazánk közéletében 
van szükség a j ogtörténeti érzék kifejlesztésére. ( Igaz! Úgy 
van!) Ezen érzéken alapul és fejlődik ki az ítélőképesség és 
itélőmérték ; csak a múlt intézményeinek történeti bázisán ki
gyakorlott — hogy úgy mondjam — kigimnasztizált elme képes 
meghatározni biztosan a jelen és jövő nagy reformálásának szük
ségét és mikéntjét. Tisztában kell lennünk azzal, hogy éppen 
alkotmányos országban, mint Magyarország, elkerüllietlen erköl
csi hivatás a történeti hány intenzivebb fejlesztése, hogy az a 
nemzetnek mintegy köztudatává legyen; mert az igazi békés 
haladásnak ez a legmegbízhatóbb garancziája egy országban. 
Ez tette, igen t. uraim, nagygyá Angliát és ez mentette meg sok 
nehéz küzdelem után a magyar nemzetnek állami önállóságát. 
És én csak sajnálom, hogy egy idő óta a jogtörténeti irány iránti 
érzék veszendőben van ; pedig ennek kiveszését keserűen fogja 
megbánni az ország, főleg a kodifikáczionális nagy munká
latnál.

Hogy mennyi igaz kincs hever a romokban, t. jogász-egylet, 
ebben a kincsben mennyi biztos jogintézmény és ebben mennyi 
igaz erő: hogy mily tömérdek intézménye van hazánknak régi 
jogfejlődése irányzatában, az ő sajátságos nemzeti egyediségé
ben — melyet még ma is lehet használni — ezt fényesen kimu
tatták éppen a jogtörténeti iskolának nálunk is hívei egy-két 
valóban szép és kitűnő monográfiában. ( Tetszés.)

Első sorban tehát a jogtörténeti irány fejlesztése alkalmaz
tassák jogi oktatásunk reformjánál, vagyis követeltessék a jog- 
történeti diszcziplinák művelése, ilyen a római jog, még pedig 
teljes mértékben, mint alapvető jogtudomány, mely nem fél-, 
hanem egész-éves kollégiumban volna előadandó. Követeltessék 
meg a kánon-jog is. E tekintetben nem értek egyet az igen t. 
előttem szólott tagtárs úrral, hogy, mert lesz majd egységes 
családi jog, az egyházjog mellőztessék. A kánon-jog mint törté
nelmi tudomány fontos és tanulásraméltó, és kiküszöbölését 
azért, mert lesz új családjogunk, igen veszedelmes kísérletnek 
tartanám. Tehát római jog, kánon-jog és aztán a középkori jog
történet. Ez utóbbira, különösen a magyar jogtörténetre a mai 
rendszer mellett kevés súly van fektetve, noha csekélységem is
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nyíltan felszólaltam az országgyűlésen és kértem a közoktatási 
miniszter urat, hogy a magyar jogtörténetre külön, specziális 
kőtelező kollégiumot szervezzen.

Ha ilyformán megvan a jogtörténeti bázis, tovább lehet 
haladni a tételes jog felé. A tételes jog tanításánál elkerülhetle- 
nül szükségesnek tartom a praktikum behozatalát. Természete
sen egészen más praktikum kell a büntetőjog és más a közigaz
gatási jog számára. (Igaz! Úgy van!)

Hogy mily erős hatással lehet ily praktikum, e tekintetben 
büszkén utalhatok a jogász-egylet egyik jeles tagjára, dr. Fayer 
Lászlóra (Éljenzés), kinek — mint több oldalról hallom — a 
büntetőjog terén adott praktikuma valóban óriási hatással van 
a jogászitélet képzésére és egyáltalában a jogász ifjúságra. De 
hogy a tudományos képzést se hanyagoljuk el, szükséges a sze
minárium felállítása, — mint pl. Berlinben is van — külön kézi 
könyvtárral, külön helyiséggel, a hol a jogtörténet és római 
jog forrásainak tanulmányozása az illető szaktanárok vezetése 
mellett történnék, melyek a jogászi élt, annak fejlődését 
emelik.

A mi a tantárgyak beosztását illeti, — a mai rendszert ér
tem — sajnos, hogy egyes tanáraink 2—3 főkollégiumot is tar
tanak. Lehetetlen, t. jogász-egylet, hogy ez ne legyen rovására 
egyik vagy másik főtárgynak. Egy tanárnak heti 5—10 órát tar
tani elég; több tárgyat, mint főkollégiumot felkarolni, teljes 
fizikai képtelenség.

A mi a vizsgarendszert illeti, erre nézve igénytelen felfogá
somat a következőkben vagyok bátor előterjeszteni. (Halljuk!)

Én barátja vagyok és volnék a féléves kollokviumnak, el
maradván ez természetesen azon év második felében, mely vizs
gálattal végződik. A vizsgarendszert úgy kontemplálnám, hogy 
az első évben mint alapvető tudományt kérdeztetném a római 
jogot és a jogtörténetet, különös nagy tekintettel Magyarország 
specziális jogtörténetére. Ez az első alapvizsga.

A második alapvizsgából elhagynám az észjogot, a mint azt 
a régi felfogásban tanítják, egészen, úgy a mint van. (Derültség.) 
Helyébe a szocziologiát tenném. Jól jegyezte meg Plósz Sándor 
t. tagtársunk, hogy a politikai tantárgyak túltengése megzavarja 
a jogászifjuság jogi képződésének, a jogi elmének fejlődését,
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mert az a esere-bere, azok a mindenféle eszméleti, eszélyességi 
és eszélytani theoriák nem valók egy tiszta jogászfőbe. ( Igaz! 
Úgy van!) Igenis indokolt a politikai tudományok közül a köz- 
gazdaságtan, mely igen fontos jogi szempontból is, a pénzügy
tan, mint kötelező tantárgy. De hogy például a pénzügyi tör
vényisme miért kötelező tantárgy, azt felfogni abszolúte nem 
tudom; ez a közigazgatási jognak alkatrésze, ám tessék fakulta
tive tanítani, de kötelező kollégiumnak tenni nem szabad. Épp 
úgy nem volna szabad szerintem a statisztikát máskép, mint 
fakultative tanítani; sehol a világon, még a német egyeteme
ken, még az École de droit-n sem taníttatik a statisztika mint 
jogi tantárgy. De nem tanítják a politikát sem. Hát mi az a 
politika?

Dr. Pártos Béla: Az exigencziák tudománya! ( Nagy de
rültség.)

Dr. Fenyvessy Ferencz: Ha az exigencziák tudománya, 
akkor aztán csakugyan nem jogásznak való ; való az a politikai 
pártoknak, legyen az mint közbeszóló úr, akár függetlenségi 
(Derültség.), de igazi jogász embernek nem való, nem jogi egye
temre való. Át kellene tenni ezeket, mint a tágabb értelemben vett 
társadalom tudomány alkatrészeit, a bölcsészeti karhoz. Hanem 
e helyett — ha már minden áron akarunk politikai stúdiumo
kat, — sokkal helyesebb volna és sokkal több hasznot hajtana 
az összehasonlító tételes közjog és az összehasonlító tételes köz- 
igazgatási jog tanítása. (Igaz! Úgy van !) Ennek azután csak
ugyan több hasznát venné a jogász ifjúság.

Visszatérek, t. jogász-egylet, a vizsgarendszerre, mely úgy 
látszik, nem érdekli Pártos Béla t. barátomat.

Dr. Pártos Béla: Dehogy nem ! ( Halljuk ! Halljuk!)
Dr. Fenyvessy Ferencz : A második alapvizsgánál az ész

jogot tehát határozottan elhagynám és helyébe tenném a magyar 
magánjog általános tanait, mint feltétlenül szükséges részt. 
Azután lenne a közjog és közgazdaságtan; a pénzügytan ma
radna a többi vizsgákra.

A 3. és 4-ik év végén a mai érthetetlen bifurkácziót egysze
rűen eltörölném, mert ennek abszolút, igazi jogászértelme nincs, 
( Helyeslések)  és lennének tehát a vizsgának tárgyai, melyeknek 
két vizsgába való beosztása aztán már detail-dolog, mindig fél-
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éves kollokviumok mellett, a magyar magánjog különös része 
(dologi, kötelmi, családi- és örökösödési jog s telekkönyvi rendtar
tás), büntető jog és eljárás, váltó és kereskedelmi jog, peres és 
rendkívüli eljárás, közigazgatási jog, kánonjog és a pénzügytan. 
Ezek tehát képeznék két vizsgálatnak tárgyait.

A mi pedig a doktorátust illeti, én sajnálnám, ha ez fentar- 
tatnék; de ha már fentartatik, akkor legalább az államtudomá
nyi doktorátust határozottan meg kellene szüntetni, mert azt, 
hogy jogtudor valaki, értem; de hogy mi az az állam tudor, ezt 
még az sem tudja megmondani, ki maga is az. Ez teljesen feles
leges és kevesen törekszenek is u tána; nem egyéb ez, mint fiatal 
uracsok czifra rangczíme, el kell tehát törölni. ( Helyeslések.)

A mai vizsgarendszer — és itt egynémely keserű thémát 
pendítek meg — oly hibás és oly sajnos jelenségeket mutat fel, 
hogy ezeket e szakkörben elhallgatni nem szabad, de nem is he
lyes. fHalljuk! Halljuk!) Jól tudom én, hogy ezeknek nem a 
tanár urak maguk az okai, hanem oka főleg a mai rendszer, 
melyet nálamnál senki sem ostoroz jobban.

A mi ma történik, az olyas valami, a mit nem lehet továbbra 
is fentartani. Azt hiszem, ezt nem veszi tagadásba senki sem. 
A tanár urak — mint előbb már említém is — annyira el vannak 
halmozva a vizsgákkal, hogy egy és ugyanazon tanár majdnem 
egy és ugyanazon időben kénytelen jelen lenni az alapvizsgán 
és aztán szaladni a doktorátusi vizsgára. Ideje oly kevés, hogy 
Í25—30 perczet nem szentelhet legjobb akarata mellett sem a 
jelöltnek, hanem be kell érnie 10— 15 perczczel. Ezek, t. jogász- 
egylet, oly káros és kóros tünetek, hogy — ha reformokra gon
dolunk — a tanügyi kormánynak ezeken segíteni kell; segíteni 
kell neki azon — bocsánat a kifejezésért — igazán botrányos 
rendszeren, hogy például — általánosságban akarok szólam — a 
statisztika tanára kérdezi a római jogot . . .

Dr. Hoffmann Pál: Ez nem történik!
Dr. Fenyvcssy Ferencz: Csak például hoztam fel, nem aka

rok senkire sem czélozni. De hát szólok tényekről és kérdem, 
hogy helyeselhető-e, hogy a sok vizsgálandó miatt nem az a 
tanár kérdez, ki a főtantárgyat tanítja, hanem mások, kik azt 
életükben talán soha elő nem is adták? Hogy ez a rendszer 
helyes volna, azt én határozottan tagadom. ( Helyeslések.)
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Ezen valóban már segíteni kell és azt hiszem, ez is az igazi 
reformhoz tartozik.

A mi a tanárokat illeti, én e tekintetben azt tartom, hogy 
minden intézménynek, dolognak helyessége függ nemcsak az in
tézmények helyességétől, de az abban alkalmazott emberektől, 
azok egyéni erejétől és tehetségétől is. ( Igaz! Úgy van !) És ha 
ez áll — a minthogy örömmel hallom helyeslésüket — akkor a 
legkisebb, mit a reform előtt kívánhatunk, az, hogy a kormány a 
tanárok kinevezésénél semmi más czélt ne lásson maga előtt, 
mint tisztán és kizárólag az igazi tudományt és tanügyet. (Elénk 
helyeslés.) Akárhol másutt elnéző tudnék lenni, mert másutt a 
hiba helyrehozható, de ha az egyetemi tanárok kinevezése hibás, 
ha az illető nem állja meg helyét, egy egész generácziót ront 
meg; itt nem szabad semmiféle családi összeköttetésnek, semmi
féle mellékkörülménynek, annál kevésbbé a politikának domi
nálni. (Elénk helyeslés.) Azt a rendszert, hogy a politika adjon 
tanárt a magyar jogászifjuságnak, egyszer valaliára meg kell ölni, 
és azt a szellemet és tanügyi kormányt, mely politikai érdemek 
jutalmazását találja a tanári kinevezésben, meg kell buktatni a 
hazai művelődés érdekében.

Én örülök, t. jogász-egylet, hogy ezt az új közoktatási minisz
ter úrról nem mondhatom, mert épen ő volt az, ki egyik szak- 
bizottságban kijelentette, hogy nem fog arra nézni, hogy valaki 
jó politikus-e, hogy valamely pártnak jó kortese, hanem csak 
arra hogy az illető férfiú, kit ki fog nevezni, méltó bajnoka le
gyen a tudománynak, melyet az egyetemen képviselni lesz 
hivatva. (Elénk helyeslés.)

Ha nézzük a lefolyt 15 esztendőt, t. jogász-egylet, azt látjuk, 
hogy az előbbi tanügyi kormányok épen azokra nem gondoltak, 
kikre gondolniok kellett volna. Hisz ezen 15 év alatt közvetle
nül a vidéki akadémiákról egyetlenegy tanár sem lett a buda
pesti egyetemhez kinevezve.

Dr. Hofmann P á l: Lechner, Hajnik, Herczegh és többen 
lettek kinevezve a vidéki akadémiákról!

Dr. Fenyvessy Ferencz: Ismétlem, t. jogász-egylet, ezen 15 
év alatt nem, annak előtte igen; pedig kik ma díszei az egyetem
nek — mint Hoffmann, Hajnik, Lechner stb. tanár urak is ■— 
azok épen a vidéki akadémiából kerültek ki. Jó akviziczió tehát
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a vidéki akadémiákról behozni a tanárokat. Ezzel azonban 
nem azt akarom mondani, hogy a vidéki akadémiákon meg
öregedett tanároknak aziluma legyen az egyetem, isten mentsen: 
de a kik ott kitűnnek, mint jó tanárok, mint a tudománynak 
igaz és derék művelői, azokra a kormánynak igenis gondol
nia kell.

Még egy bajra kell ráutalnom — bocsánatot a túlságos 
őszinteségért — melyet a mai rendszerben találtam, és melyet, 
sajnálom, hogy találtam. Az történik most, t. jogász-egylet,— és 
itt előre bocsátanom kell: hogy nem a személy ellen beszélek, 
kit felette tisztelek, hisz tanítványa voltam és örök hálával leszek 
is iránta, talán ő nem is az oka — de mondom az történik, hogy 
egy tanár, kit a tanügyi kormány tán saját kérelmére nyugdíja
zott, még mindig mint tanár fungál és tart prelekcziókat és 
vizsgákat.

Ez, t. uraim, az egész művelt világon még nem fordult elő. 
Vájjon nem zudulna-e fel mindnyájunkban a jogász érzéke, ha 
például egy nyugalmazott kúriai bírót az igazságügyminiszter 
behívna egy tanácsba, és meghagyná neki: tessék referálni és íté
letet mondani?! Ez, t. uraim, ellenkezik minden szolgálati prag
matikával, és ha reformálni akarunk, ezt sem szabad figyelmen 
kívül hagynunk. ( H alljuk! H alljuk!)

Paralell tanszéket kell felállítani mindenütt, mert ez segít 
minden bajon. És itt pénzügyi nehézségeket támasztani nem 
volna szabad, sem az országnak, sem az országgyűlésnek, sem a 
a tanügyi kormánynak.

T. előttem szóló tagtársam azon nézetét, hogy a tanárt fosz- 
szuk meg attól, hogy képviselő lehessen, határozottan perliorres- 
kálom. (Elénk helyeslés.) Megmondom, miért? Nem a tanár 
ambiczionálja, hogy bejusson a képviselőházba, de az ország 
ambiczionálja. Ebben a kis országban nekünk az országgyűlésen 
igenis szükségünk van tudósokra és szakemberekre és én inkább 
örülök, ha egy tanár jut be a képviselőházba, mint ha egy kibu
kott szolgabh’ó, vagy egy végzett földesúr.

Ismétlem, t. jogász-egylet, hogy ez a mai rendszer se tes
temnek, se lelkemnek nem kell, mert a tudományos magasabb 
kiképzést nem elégíti ki, sem pedig a gyakorlati képzésnek nem 
felel meg; de ha már megtartatik, iparkodtam elmondani azon
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reformokat, melyek talán az őszinteséggel túlságosan párosultak, 
de a melyek lia behozatnának, érzem, hogy szanálnák a beteg
ségeket, melyeket konstatálni ma is erkölcsi kötelességemnek 
tartottam. Most nincs más hátra, mint hogy még megköszönjem 
az igen t. jogász-egylet azon kitüntető figyelmét, melylyel elő
adásomat kisémi kegyes volt. (Elénk éljenzés.)

Dr. Hofmann Pál előadását sajnálatunkra nem közölhet
jük, mivel a tanár urat betegsége gátolta, hogy a gyorsiratilag 
felvett szöveget ezen füzet sajtó alá adásáig átnézhesse.
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TELJES-ÜLÉS 1889. DECZEMBER 28.
E lnök: CsEMEGi K á k o l y .

Dr. Horváth János: Tisztelt Jogászegylet! Azon jeles ér
tekezések s heves viták után, melyeknek egyesületünk színtere 
volt, azt hihetnők, hogy a szőnyegen levő tárgy teljesen ki van 
merítve. Ezzel szemben én merem azt állítani, hogy a gyakorlati 
élet szempontjából nem volt eddig a kérdés teljesen megvizs
gálva és az ajánlatba hozott reformok sincsenek a létező intéz
ményekhez alkalmazva. E két szempontból akarok én a kérdés
hez még szólani.

Ezek után mindjárt a tárgy közepére ugorva, a kérdés az, 
jó-e a mostani rendszer vagy nem ? Vécsey és Plósz tanár- urak 
szerint jó ; mert ők a rendszer rosszaságáról nem beszéltek, ha
nem csak hiányainak pótlását, javítását ajánlották.

Arra a rendszerre, mely az 1883-diki rendeletekkel lett 
megjavítva és jelenleg javított kiadásban áll fenn, — én is azt 
mondom, hogy jobb hiányában jó. Ez az újabb rendszer azon
ban az életben nem lett még kipróbálva; de ki van már pró
bálva ennek a rendszernek alaprendszere, az, melyet az 1874. évi 
rendeletek létesítettek. De hogyan állottunk azzal a rendszer
rel ? — Ha ezt tudni akarjuk, akkor azt a rendszert némileg 
meg kell vizsgálnunk.

Az 1874-diki jogi tanrendszer gyökerei az 1869. évi IV. 
t.-czikkbe nyúlnak vissza. Midőn ugyanis az igazságszolgáltatást 
a közigazgatástól elkülönítették, ennek természetes következmé
nye volt, hogy a jogi facultást is az elkülönítéshez kellett ido
mítani. így jött létre a bifurcatio.

Csakhogy az 1874-diki rendeletekkel megállapított bifur
catio hibás volt és nem vitték annak consequentiáit minden 
téren keresztül.
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Az 1874-iki rendszer ugyanis abban állott, hogy a két első 
évi oktatás és a két alapvizsgálat közös volt minden joghallgatóra 
nézve. A bifurcatio tehát a 3. és 4. évben lett volna meg. E két 
utóbbi évben kellett a jogásznak úgy az államtudományi, mint 
a jogtudományi államvizsgálatnak tárgyait hallgatni, és az egyik 
államvizsgát a 3-ik, illetőleg a 4-ik évben letenni, még pedig 
épen az ellenkezőjét annak, mint a melyik tudományág tudori 
fokát el akarta nyerni.

A ki tehát a jogtudományi szigorlatokat akarta letenni, az 
az államtudományi államvizsgálatot tette le, és megfordítva. 
Ezen ellenmondásnak volt ugyan itt egy kis praktikus íze ; de a 
gyakorlati életnek nem felelt meg.

S miért nem ? Egyszerűen azért, mert csak az ügyvédség 
elnyerésének képezi a jogtudorság előfölté telét; az állam tudo
mányok tudorsága egészen idealismusnak maradt, ennek nem 
volt gyakorlati czélja; mert nem képezte semmiféle más képesí
tésnek előfeltételét. — De nem csak ez volt hibája annak a 
rendszernek, hanem az is, hogy az ügyvédi vizsgálat mellett fel
állították a gyakorlati bírói vizsgálat intézményét és ezt a tan 
rendszerrel nem hozták szerves összeköttetésbe. Azonban az ügy
védi vizsgálat és képesítés rendszere sincs következetesen levonva 
a bifurcátió elvéből és az igazságszolgáltatásnak a közigazgatás
tól való elkülönítésétől; pedig a jogtudományok elválasztása az 
államtudományoktól, sőt maga a bifurcatio eszméje is annak a 
politikának felelt meg, hogy az igazságszolgáltatást elkülönítet
tük a közigazgatástól.

Kérdés tehát az, miként felelt volna meg az ügyvédi vizs
gálat és képesítés a bifurcatio elvének és az igazságszolgáltatás 
elválasztásának a közigazgatástól?

Tudjuk, hogy az ügyvédi rendtartás feljogosítja az ügyvé
det, az ország valamennyi bírósága és hatósága előtt feleket kép
viselni; azt is tudjuk, hogy a hatóság kifejezés alatt közigazga
tási hatóságot kell értenünk. De hogyan képviseljen az ügyvéd 
feleket közigazgatási hatóság előtt is, ha nincs ahhoz kellő ké
pesítése, illetőleg olyan képesítése, mint az igazságszolgáltatás
hoz van; vagy miért nem kell az ügyvédnek az államtudomá
nyok tudorának is lennie ? Hiszen mai nap a közigazgatás terén 
működni nehezebb feladat, mint az igazságszolgáltatás mezején.
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Az államtudományi államvizsga és az ügyvédi vizsgába 
szorult közigazgatás és pénzügyi törvényisme csak nem vehető 
annyinak, mint az államtudományi doktorátus ?

Ha az 1874. évi tanrendszert következetesen keresztül vit
ték volna, akkor az ügyvédnek az államtudományi és jogtudo
mányi tudori képesítést is meg kellett volna szereznie és a mint 
jogilag megszüntették a köz- és váltóügyvédi képesítést, fel kel
lett volna állítani a külön közigazgatási és a külön igazságszol
gáltatási ügyvédi képesítést. Ezt követelte volna a közigazgatás 
elválasztása az igazságszolgáltatástól, ezt követelte volna a jog- 
és államtudományok bifurcátiója és ezt követelné az élet is.

Én a jövőre nézve is azt mondom, hogy az ügyvédnek ép 
oly jártasnak kell lennie a közigazgatás terén, mint az igazság
szolgáltatás mezején. Arról, hogy mi ügyvédek nem vagyunk 
oly jártasak a közigazgatási ügyekben, mint a peresekben, én 
mint kerületi esküdt sokat beszélhetnék; de egyes eseteket nem 
akarok felhozni.

Az 1874. évi rendszer ezek szerint az ügyvédség tekinteté
ben nem felelt meg a gyakorlati élet követelményeinek. De nem 
felelt meg az a bíróság és a közigazgatás czéljainak sem.

Az által ugyanis, hogy a jogtudorság és ügyvédi vizs
gából az ügyvédség, -— a gyakorlati bírói vizsgálatból csak a 
bíróság keletkezett, — e két pálya egymástól mereven elválasz
tatott.

Az államtudorságból kevésbbé, hanem részben az állam- 
tudományi államvizsgából, de leginkább a jogi tanfolyam el nem 
végzéséből és a jogi vizsgákon történt megbukásokból keletke
zett azután még a közigazgatási és pénzügyi hivatalnokság és a 
megyei tisztviselőség.

Mindezeknek az életben az lett a következménye, hogy a 
tanrendszerből fejlődött ki az ügyvédi és bírói kar; a tanrend
szerből fejlődött ki továbbá a hivatalnoki kar, a tisztviselői kar 
és a mai magyar gentry. A gyakorlati életben azután ezek a 
t. karok és rendek siettek magukat chinai falakkal körülvenni s 
elkülöníteni; jobban mondva az ügyvédséget, mely voltaképen 
minden pályára képesít, mesterségesen neutralisálták és elszi
getelték, — mindezeknél fogva a mai magyar társadalomban a 
honoratiorok osztálya ügy áll, hogy van abban most ügyvédi
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kaszt, bírói kaszt, hivatalnoki kaszt, tisztviselői kaszt és a 
gentry!

Azt hiszem, hogy ей a ferde állapot kárára van társadal
munknak, kárára van igazságszolgáltatásunknak, közigazgatá
sunknak és — egyletünknek is ; mert a jogászegylet sem képes 
ide bevonni azok egy részét, kik a jogi tanfolyamot bevégezték.

Hogy tehát ezen káros állapot megszűnjék, az okozó bajo
kat kell eltávolítani. Vagy más szóval, mit javítottak az 1883. évi 
rendeletek az 1874. évi jogi tanrendszeren?

Az alapvizsgálatok határidejét helyesen megszorították, né
hány tantárgyat jobb helyre helyeztek; továbbá a tanfolyam 3., 
valamint 4. évére egy kis tanulási szabadságot hagytak: mert az 
egyik vagy a másik államvizsgálat letételét csak a 4. év végére 
helyezték. Mellékesen itt megjegyzem, hogy a tanrendszer ilye
tén javítását én még joghallgató koromban ajánlottam, az 
«Egyetemi Szemlében» az 1877. évben.

Mivel ezek szerint már akkor helyes érzékkel szóltam a do
loghoz, azért most is bátor vagyok egyet-mást 12 évi tapasztalat 
és gyakorlat után ajánlatba hozni, habái megvallom, hogy néze
teim azóta némileg átalakultak.

A vizsga- és tanrendszer javulását most is elismerem; sőt 
az 1883. évi szigorlati rendszert is jobbnak tartom, mint az 
1874-iki volt. A többi közt az ügyvédség szempontjából azért, 
mert nemcsak a jogtudományi államvizsgálatba jutott be a köz- 
igazgatási jog, hanem mert a 2. szigorlat tárgyai közé föl van 
véve a közigazgatási, sőt a pénzügyi jog is. Azt hiszem, senki 
sem fog az ügyvédek közül ellenmondani, ha azt állítom, hogy 
az ügyvéd a közigazgatási és pénzügyi jog ismerete nélkül nem 
egész ügyvéd.

Az a körülmény, hogy mi ügyvédek közigazgatási és pénz
ügyi beadványainkat rendszerint nem szignáljuk, nemcsak a 
közigazgatási hatóságoknak irányunkban táplált és elutasításuk
ban nyilvánuló ellenszenvében rejlik, hanem részben azon dol
gokban való kevésbbé jártasságunkban is ! Ez az oka annak, 
hogy a közigazgatási ügyeket zugirászok kezelik.

Az ügyvédség szempontjából tehát haladást jelez az 1883. 
rendelet, habár a közigazgatási és pénzügyi jog az ügyvédi vizs
gálat tárgyai közt szerepelt már az 1874. év óta is mindig ; de a
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(■szigorlati tárgyak közé való felvétele behatóbbá tette azok tanul
mányozását.

Az 1883. évi rendeletek azonban a köztisztviselők minősí
téséről szóló törvényben gyökereznek. Ebben a többi közt már 
az államtudományi doctoratus is előföltétele a magasabb köz- 
igazgatási képesítésnek. Az 1883. évi 1. t.-cz. lényege azonban 
nem ebben áll, hanem a gyakorlati közigazgatási vizsga felállí
tásában, melynek végleges rendszeresítése tárgyában — miként 
tudjuk, a törvényjavaslat már elkészült.

Ezek szerint az ügyvédi vizsgálaton kívül van még a gya
korlati bírói és gyakorlati közigazgatási vizsgálat. A kérdés tehát 
az, hogy helyes-e az így és megfelel-e ez az egyetemi tan- és 
vizsgarendszernek, de főleg megfelel-e mindez a gyakorlati élet 
követelményeinek ?

S ezekkel a kérdésekkel jelezve van a mai helyzet. Mi tehát 
a teendő a jövőre nézve? -— Ez lesz a felelet a föltett kérdé
sekre.

Szokásban van egy idő óta nálunk kétféle elvvel bírni. 
Egyik elvünket ugyanis a szegre akasztjuk és csak a másikat 
alkalmazzuk. Megvallom, hogy a jogi szakoktatás tárgyában ne
kem is van ily szegre akasztott elvem s ez a német egyetemi 
tanrendszer, melyet végső ideálnak tekintek. De ezt mi még 
meg nem valósíthatjuk; mert az a mi vérmérsékletünknek és 
társadalmi viszonyainknak nem felel meg.

A mi ifjúságunk vérmérséklete a francziák vérmérsékleté
hez hasonló. Ifjúságunk hevességét tehát mérsékelni, zabolát- 
lanságát pedig legalább tanulmánya irányára nézve korlátozni 
kell. Ezenkívül a mi társadalmi viszonyaink kritikán alul álla
nak. Ennek okait itt mellőzöm, hanem csak azt említem fel, 
hogy a mi társadalmunk fegyelmetlen és ezért nem bírunk 
igazgatni.

Ha majd társadalmunk kellő műveltség által fegyelmezve 
lesz, elővehetjük a német egyetemi rendszert. Addig azonban én 
elfogadom a mai rendszert a reformok alapjául és pedig a követ
kező módosításokkal:

A gyakorlati közigazgatási és ügyvédi vizsgálat megfelel a 
közigazgatás elválasztásának az igazságszolgáltatástól és meg" 
felel a gyakorlati élet követelményeinek is. De a külön gyakor-
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lati bírói vizsgálatot összes előzményeivel együtt feleslegesnek, 
sőt az igazságszolgáltatásra nézve veszélyesnek tartom. Ügyvéd 
és biró egyformán legyen képesítve, mert a bíróságok a mai 
rendszerben egészen el vannak zárva a gyakorlati élettől, nagy 
kárára igazságszolgáltatásunknak!

Az ügyvédségre nézve azonban, tekintettel a nagymérvű és 
kétféle irányú tanulmányra, nem ártana felállítani az igazság
szolgáltatási és közigazgatási képesítést olyformán, miként előbb 
külön közügyvédi és külön váltóügyvédi qualificatió volt; tet
szésére hagyat,ván mindenkinek, vág}, az egyiket vagy a másikat, 
avagy mind a kettőt megszerezni és a képviseletre e szerint jo
gosítványt nyerni. De ezen két vizsgálat mellett az ügyvédjelölt 
nem volna köteles szigorlatokat tenni és a doctoratus sem lenne 
az ügyvédség előföltétele.

S ezzel az ügyvédség is nyerne, meg a tudomány is; mert 
egyrészt a doctoratust vissza lehetne helyezni díszes régi pol
czára és a ki azt elnyerné, nemcsak tudor, hanem tudós is 
lehetne; másrészt pedig az ügyvédség, ha az ügyvédjelölteknek 
nem kellene örökösen a szigorlatokra készülniök, sok tekintet
ben hatalmas támaszt nyerne a fiatal nemzedékben; mert az 
ügyvédjelölt, mihelyt az egyetemről kikerült, hivatásának élhetne 
és nem kellene idegen bálványoknak áldoznia idejét és erejét.

Én e gyakorlati életet úgy tapasztalom, hogy oda nem kell 
az a rengeteg sok szigorlati tudomány, mert a mindennapi élet 
csak egy kevés és jó jogi tudományt, azután egy kis pliilosopliiát 
kíván meg a gyakorlati jogásztól. Tegyük fel, hogy az ügyvéd- 
jelölt ezt nem hozza magával az egyetemről, — megszerezheti-e 
ezt a gyakorlati életben ? Én azt mondom, hogy nem.

Az ügyvédjelöltnek tehát egy kis philosophiát, kevés, de jó 
jogi elméletet kell magával az életbe hoznia s ezzel ő boldogul. 
Tévednek ám azok, kik azt hiszik, hogy az ügyvédjelöltnek egy 
kis praxist is kellene az egyetemről magával hoznia! Ez nem áll.

Én eddig nemcsak a kezdő ügyvédjelöltnek, hanem a jog
tudor ügyvédjelöltnek is megadtam egyformán az én sajátságos 
ügyvédi oktatásomat, midőn kodámba felfogadtam. S ha én ma 
egy másik collegámlioz segédnek mennék, kénytelen lennék én 
is annál egy kis oktatással kezdeni praxisomat. A közmondás 
azt tartja: a hány ház, annyi szokás. Vagyis más szóval csak oly
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ügyvédjelöltet ereszthetünk el a tárgyaláshoz, kiről meggyőződ
tünk, hogy tud bizonyítani, mert ha ezt tudja és ha az egye
temről azt elhozta, a mit már említettem, akkor igen jó alapja 
van ahoz, a mire hivatásában szüksége lesz.

Ha a gyakorlati jogász bizonyítani tud, be van avatva hiva
tásának egyik titkába. A titok — tudjuk — mindig érdekes; az 
ügyvédjelölt ezzel érdeklődik a főnök ügyei kánt és kezdi az 
ügyeket tanulmányozni. Nemcsak a törvényeket kéri ám elő az 
ily ügyvédjelölt, hanem Zlinszky Magánjogát, vagy hogy régi 
példával éljek, — Unger Systemjét is.

A ki nekem ezeket elhiszi, az hajlandó az ügyvédjelöltnek 
elengedni a szigorlatokat is.

De az a kérdés, hogyan tanítsuk a joghallgatót az egyete
men egy kis philosophiára, kevés, jó és alapos jogi theoriára. 
Erre ugyan a német egyetemi rendszer a legjobb volna, de ná
lunk még nem vagyunk ily magaslaton; azért elégedjünk meg 
még egy ideiglenes rendszerrel. — Ez a rendszer pedig a mai 
tan- és vizsgarendszer javításában állana.

A jogtudomány két ágának közös tanítása e szerint az egye
temi szakoktatás első két évére és a két alapvizsgálatra volna 
helyezendő és ide volnának teendők azon közös tantárgyak, 
melyeknek tudása úgy a közigazgatás, mint az igazságszolgálta
tás terén okvetlenül megkövetelendők.

Ezek a tantárgyak pedig szerény nézetem szerint: a ma
gyar magánjog, a magyar közjog, a jog és állambölcsészet törté
nelme, a nemzetgazdaság- és pénzügytan volnának. S talán nem 
tévedek, ha még a büntető jogot is ily közös tantárgynak 
jelezném.

A római jog — szerintem — a jogász által a 4-ik évben 
volna tanulmányozandó ; mert az nemcsak alapja, hanem bete
tőzése is jogtudományunknak.

Sajátságos, hogy míg más téren, p. o. a geográfia terén a 
tanulást és tanítást már régen a szülőföld ismertetésével kezdik 
meg, addig ez az egyedüli helyes módszer a jogi szakoktatás te
rén sehogy sem tud lábra kapni; pedig ezt követeli a dolog ter
mészete, ez felelne meg a közigazgatás elválasztásának az igaz
ságszolgáltatástól ; sőt az felel meg a gyakorlati életnek, hogy 
magán- és közjogunkat mind a közigazgatási, mind pedig a
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bírói szakmában jól ismerjék, hiszen a közigazgatás terén is van 
bíráskodás és a bíráskodás terén is előjön a közjog. Különben 
az em lített tantárgyak m ár majdnem a közigazgatási ügyekben 
való teljes jártassággal nemcsak az ügyvédség tekintélye, hanem 
anyagi helyzete is jav rína, m ert a jövedelmező zugirászatot 
csakis így lehet kiirtani.

Ha most már így a publicumnak volna jogi és közigazga
tási védője és tanácsadója, megmaradhatna a két külön szigor
lati ág és pedig kevesbített tantárgyakkal, tehát a szigorlatokra 
alapos tanulmányt lehetne fordítani. Megmaradhatna a jogtudo
mányi és államtudományi államvizsgálat is. S ezzel függne ösz- 
sze a tudomány tanítása.

A 3. s 4. évre a mai tanulási szabadságot én meghagyan- 
dónak vélem és a 4. év végén azt az államvizsgálatot tegye le a 
joghallgató, a mely pályán a gyakorlatba akar lépni, illetőleg 
mindkét államvizsgálatot leteheti, a mint azután a gyakorlati 
évek befejeztével az ügyvédi és gyakorlati közigazgatási vizsgák 
mindegyikét is le akarja tenni vagy nem. A jelesebb ifjak min
denesetre mind a kettőt leteszik ; a középszerűnek pedig egyik 
is elég lesz.

De az egyetemi rendszernél maradva, felemlítem itt még 
azt, hogy a kathalogus olvasást feleslegesnek tartom, úgy szin
tén az írásbeli dolgozatok készítését is; mert ifjaink átlag tud
nak concipiálni, azután meg az a curialis stílus is kiszabadult 
már a spanyol csizmákból. A praktikumoknak és szemináriumok
nak pedig nem sok gyakorlati hasznuk van; mert ezek és a va
lóságos praxis közt az a különbség, a mi a mindennapi élet és a 
színpad közt nyilvánul.

A jogi tanítás módszere abban álljon, hogy p. o. a magán
jog átalános része alaposan legyen tanítva és a vizsgálaton ki
kérdezve ; a különös részeknek pedig főbb pontjai képezzék a 
vizsga tárgyát; de a súlypont a hermeneutikára fektetendő. Egy
szóval kevés legyen a vizsgák anyaga, de tudja azt jól a hall
gató ; mert az 1874-ki rendszer azon intentiója, hogy egy tárgyból 
többször vizsgázzon a hallgató, elkerülendő és helytelen módszer.

A vizsgatárgyakon kívül lehetne bizonyos tárgyakat még 
kitűzni, melyeket minden joghallgató csak hallgatni volna köte
les és lennének egészen szabad tantárgyak is.
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Ezek volnának vázlatban az én nézeteim; részletek és apró
ságok nem ide tartoznak azokat az illető helyen jól és szabato
san ki tudják dolgozni. A kérdés most már az, hogy ha ekként 
a gyakorlati életnek eleget tettünk, nem vallja-e kárát a tudo
mány ?

A tapasztalás azt mutatja, hogy nem. Ha a vizsgálat tár
gyai szigorúan körüliratnak és kevés anyagra, de beható isme
retre fektetik a súlyt, akkor marad a jogásznak ideje a tudomá
nyos előadások hallgatására és megértésére is. Különben a kiben 
meg van az égi szikra, azt nem lehet eloltani; a kiben pedig 
nincs meg, úgy sem lehet meggyújtani.

Azt hiszem tehát, hogy a mai rendszer alapján és ennek 
javítása mellett úgy az elméleti és tudományos kivánalmaknak, 
mint a gyakorlati ismeretek követelményeinek eleget lehet 
tenni.

En minden körülmények közt csak egy dolog ellen tilta
koznám. S ez az volna, ha az egyetemen ügyvédi és közigazga
tási fogásokra és blanquetta kitöltésére tanítanák az ifjúságot! 
( É l j e n z é s . )

l ) r .  N a g y  D e z s ő :  Tisztelt teljes ülés! A jogi szakoktatás 
kérdése -— a mint a tapasztalatokból láthatjuk — egy kiapad- 
hatlan forrás, melynek áradása a Danaidák hordójába folyik a 
nélkül, hogy azt megtölteni képes volna: egy olyan kérdés, 
a melyről — úgy látszik— ha már 10 évvel ezelőtt kezdenek 
beszélni és azóta folytonosan beszélnek, azt még sem fejezhetik 
be és 10 esztendő alatt sem juthatnak megnyugtató konklusióra. 
Daczára annak, hogy előkelő szaktestületek és e szaktestületek
ben a legkiválóbb férfiak vettek részt a vitában és világították 
meg minden oldalról a szóban forgó kérdést, mégis csak azt 
konstatálhatjuk, hogy mindez ideig helyes és megnyugtató ered
ményre jutni nem tudtunk.

Ezen jogászegyletben már öt estén át folyik avita, és vájjon
azt hisszük, hogy megnyugtató konklusióra fogunk jutni? Nem./Ezt hinni merő illusió lenne. Es épen azért midőn az elnök úr 
ö nagyméltósága kijelentette, hogy a vita egyelőre fejeztessék 
be, még akkor is, ha megnyugtató konklusiókra nem jutnánk — 
mert hisz, később a kérdés ismét felvehető a napirendre — tel-
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jesen eltalálta a helyes szempontot, az e kérdés további tár
gyalásánál alkalmazandó mértéket. (Helyeslés.)

Ezen vita kimeríthetlenségének részben az az oka, hogy a 
jogi szakoktatás kérdésének, — mely tulajdonképen csak egyik 
ága az egész felsőbb oktatás kérdésének — számtalan oldala 
van, és így a hány ember csak felszólal, mind más és más olda
lát, más-más részét ragadja meg e nagy kérdésnek. Szóval ezen 
vitának egy olyan központja, hol valamennyi felszólalás egye
sülne, tulajdonképen nem létezik, legalább azt eddig nem sike
rült kikerekíteni.

T. tagtársunk, Hoffmann Pál azt mondja, hogy a mi jogi 
szakoktatásunk nem érdekes beteg, mert az az érdekes beteg, 
a hol baj van, a mi jogi oktatásunknál pedig nagy baj nincsen. 
Épen ellenkezőleg áll a dolog, t. jogász-egylet; én azt vélem, hogy 
a mi jogi szakoktatásunk, igenis, nagyon érdekes beteg. A jogi 
szakoktatás kérdésével elkezdtek foglalkozni 1879-ben, mikor az 
akkori kultusminister az 1874-iki tanrendszer és annak viszás- 
ságai orvoslására, megbeszélésére egy ankétét hivott egybe. Ez 
ankétén oly kitűnőségek vettek részt, mint Csemegi, Csengery, 
stb., felölelték, megvitatták a kérdést minden oldalról, de meg
oldás még sem éretett el. Ekkor a kérdés elodáztatott. Jött a 
IX. jogászgyülés, melynek tárgyát e kérdés is képezte és a hol 
minden egyéb tárgyat a 4. szakosztályból úgyszólván kiszorított. 
Az óhajtott eredmény ismét meg sem közelíttetett. Legújabban 
a X. jogászgyűlésen a vita a jogi szakoktatás kérdése felett — a 
szó szoros értelmében — ismét nem fejeztetett be, hanem a 
kérdés úgyszólván agyonüttetett, a nélkül, hogy megnyugtató 
konklusióra jutottunk volna. Egy ilyen beteg, t. teljes ülés, a 
mely tíz év óta sínlődik, és a melyet a legkitűnőbb orvosok sem 
tudtak meggyógyítani, azt hiszem, igenis, érdekes beteg; ott nagy 
bajnak kell lenni. (Igaz! Úgy van.)

Az eddigi vitákban különösen két szempont emelkedett ki, 
ugyanaz a két szempont, mely az 1879-iki ankét alkalmával 
is felmerült. A kérdés az, vájjon melyik a helyesebb: a franczia 
szakoktatás rendszere-e, vagy a német egyetemi rendszer? E 
közül forgott a vita 1879-ben is, mikor— hajói emlékszem — 
Csemegi a franczia rendszer álláspontjára helyezkedett, tehát 
nálunk e tekintetben első és oly kezdeményező volt, ki irányt
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adott a vitának; míg a másik oldalról a német jogi szakoktatás 
álláspontját Csengery, tellát szintén egy kitűnőség képviselte. 
Ezen időtől kezdve a vita ezep kettős mederben folyt. Pártok 
képződtek: az egyik a franczia szakoktatási rendszer, a másik a 
német egyetemi oktatási rendszer pártja. Ezen pártok állottak 
szemben a IX. jogászgyülésen is. A kérdés akkori előadója, Nagy 
Ferencz, határozottan prononcirozott állást foglalt el a franczia 
rendszer mellett; míg egy másik párt a német mellett tört 
lándzsát. Ugyanezen irányok mutatkoztak a X-ik jogászgyülé
sen is.

És t. teljes ülés, ha én magam részéről ezen kérdéshez ma 
hozzászólok — megvallom — nem akarok valami nagy, új dol
got mondani, csupán az eddigi fonalat kívánnám egyetlen egy 
szemmel tovább fűzni. Lehetséges, hogy ez által a vita fejlődé
séhez, az eszmék tisztázásához némileg én is hozzájárulok. 
( Halljuk! Halljuk!)

A kérdés — hogy úgy mondjam — ellapulásának egyik 
oka az volt, hogy a viták, de különösen ezen újabb viták folya
mán a franczia jogi oktatás rendszerét egyes felszólalók nem 
helyesen fogták fel. Azt képzelték ugyanis, hogy ez nem más, 
mint egy közönséges szakiskola, hogy ez nem egy felsőbb inté
zet, hanem — mondhatnék — egyszerű elemi iskola, hol jogi 
tárgyakat tanítanak. Ez már magában egy nagy tévedés. ( ig a z ! 

Úgy van!)
De van még egy másik tévedés is. Azt hiszik némelyek, 

hogy Francziaországban magasabb tudományos képzésről jogi 
tekintetben tulajdonképen gondoskodva nincs, hogy a magasabb 
tudományos képzés a felsőbb 'oktatás terén egyenesen ki van 
zárva. Ez ismét egy tévedés. A dolog másképen áll.

A franczia jogi oktatási rendszer — mint a franczia felsőbb 
oktatás egyáltalában — igenis, kétféle intézetet tartalmaz. 
A felsőbb jogi oktatás tulajdonképen két intézet által közvetít- 
tetik. Az egyik az École de droit, a mely előkészít a szak
pályákra, a hivatalnoki, a bírói, ügyészi, az ügyvédi stb. pá
lyára.

Ez az intézet igenis a legszigorúbb szakoktatási rendszeren 
alapul. Valóságos iskolarendszer honosíttatott meg itt, mert az 
állam abból az eszméből indul ki, hogy hivatalnokai, kikre
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szüksége van, bírjanak a kellő kvaliükatióval és képzettséggel; 
kötelezi és kívánja ennek megszerzését tőlük, ha alkalmaztatni 
akarnak.

De t. teljes ülés, van egy másik intézet is, mely egészen 
különvált ettől, és a mely a tudományos képzettségnek legmaga
sabb fokáig juttat, — és ez a College de francé. Ez tudományos 
intézet, a hol általános, ú. n. főkollégiumokat nem tartanak, 
melyek nálunk az egyes tárgyak egész anyagát ölelik fel. Egy- 
egy jogi szaktárgyat teljesen tudományos alapra fektetve, értem 
alatta a monographikus tárgyalási módot, egy ily főkollégiumban 
ha két annyira emeltetnék is a heti órák száma, előadni egyáta- 
lán nem is lehet. A tudományos elmélyedés, mely az összes 
történeti és összehasonlító jogtudomány, valamint a jogtudomány 
egyéb segéddisciplináit is felöleli, csakis egyes, a kutatás tárgyául 
kitűzött specialis themákkal lehetséges, egy felsőbb intézeti okta
tás keretében. A College de francé a specialis szakok, a speciális 
kollégiumok intézete. A tanárok — és pedig kitűnőségek — 
50 év, vagy egy század történetéből, vagy a jog egyes szűkebb 
térre szorítkozó intézményének elméletéből stb. tartanak itt 
kollégiumokat, de aztán mélyen és oly behatóan foglalkoznak 
az anyaggal, a mint csak egy tudományos művet nagy és mély 
alapossággal megírni egyáltalában lehet. ( I g a z !  Ugg v a n ! )

Nem csupán az a feladatuk ezen előadásoknak, hogy a fej
tegetés tárgyát képező kérdéssel megismertessék a hallgatót, 
hanem az, hogy7 megmutassák a tudományos kutatás módszerét 
és bevezessék annak titkaiba.

Ez a College de francé feladata.
Ezekből világos, hogy a franczia felsőbb jogi oktatás rend

szere a maga czélját — a mi minden felsőbb oktatásnak kell, 
hogy czélja legyen — t. i. a szakpályára való előkészítést és a 
tudományos pályára való bevezetést, tulajdonképen két intézet  
által valósítja meg. Es épen azért nagyon egyoldalú azok felfo
gása, a kik azt hiszik, hogy midőn a franczia rendszerről beszél
nek, akkor egy közönséges elemi jogi iskoláról van szó. ( I g a z !  
ü g y  v a n !)

Ha ezzel szemben t. teljes ülés, a német egyetemi rendszert 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a mit a franczia felsőbb jogi oktatás két 
intézetben valósít meg, azt a német rendszer egyetlenegy intézet-
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ben, az egyetemben valósítja meg. A németeknél az egyetem az, a 
mely a szakpályára előkészít, az egyetem az, a mely a tudományba 
bevezet. Kétségtelen dolog, bogy egy oly intézet, melynek ilyen 
kettős nagy czélja van, teljes tökéletességgel mind a két czélnak 
meg nem felelhet. ( I g a z ! Ú g y  v a n  ! )  Lehetséges, hogy mind a 
kettőt fejleszti, hogy mind a kettőre alapul szolgálhat, de töké
letesség mindkét irányban ezen intézetekben el nem érhető. 
( I g a z !  Ú g y  v a n  !) Egyik vagy másik tekintetben a melyik rész 
a túlnyomó, hátrányára lesz a másiknak. És ez így van a német 
egyetemeken. ( I g a z !  Ü g y  v a n ! )

Itt a tudományos irány van előnyben. A tudományos irány 
az, a mely — hogy úgy, mondjam •—■ túlteng a szakpályára való 
előkészítés hátrányára. Ez az irány van kifejezve tulajdonképen 
a német egyetemeken. De azért a német egyetem is voltaképen 
nem az, a minek hiszik igen sokan, hogy ez tisztán tudományos 
intézet, melynek egyedüli czélja ápolni a tudományt, a férfiakat 
bevezetni a tudományba; ez, igenis a kiemelkedő, az inkább 
látható oldala, iránya az egyetemnek, de azért ott van a másik 
oldal, a másik irány is: a szakpályára való előkészítés, a mi meg 
ismét a teljes tudományos irány szabad kifejtését gátolja, leg
alább a hallgatókkal szemben, a mint hogy előismeret nél
küli kezdőkkel az igazi tudományos elmélyedés lehetetlen is 
volna.

Ezen szempontok tisztázása után most már csak az a kér
dés : vájjon mit tegyünk mi? Mi a czélunk, mi a feladatunk? 
Nem a franczia jogi iskolák és a német egyetemek Közt kell —- 
meggyőződésem szerint — nekünk választanunk, hanem egysze
rűen a czélt, melyet elérni akarunk, kell szem előtt tartanunk. 
( Helyeslés.)

Felállítsunk-e tehát a felsőbb jogi oktatás rendszerében egy 
olyan intézetet, a mely megfelel a szakpályára való képzés czél- 
jának és felállítsunk-e egy oly intézetet, a mely tisztán a tudo
mányos czélnak volna hivatva szolgálni, vagyis a felsőbb okta
tás intézményét annak kettős czélját egy, vagy két külön intézet 
létesítése által valósítsuk-e meg?

Ez mindenesetre nagy és nehéz kérdés. A franczia felsőbb 
oktatási rendszer —• nézetem szerint — az ideálnak jobban felel 
meg; mert úgy a tudományos, mint a gyakorlati irányt, tehát
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mind a kettőt, sokkal szabadabban, és bátrabban lehet benne 
fejleszteni. Ha pedig a konkrét viszonyokat nézzük, azt látjuk, 
hogy mi tulajdonképen el vagyunk árasztva német kulturális 
intézményekkel és hogy minden intézményünkön rajta van a 
német bélyeg. Ezen rendszerrel tehát egyszerre szakítani és 
egyszerre egy új dologra átmenni rendkívül bajos volna. Nálunk 
az egyetemi rendszer ma már meg van. Ez tulajdonképen a 
nisus, ez az melyet a közel jövőben fogunk megvalósítani. Ettől 
ma eltérni nem lenne indokolt. A kérdés csak az lehet, hogy 
vájjon ezen egyetemi rendszeren helül is létezik-e mód, a 
melylyel mind a kétféle czélnak egyformán lehet szolgálni, a 
melynek segítségével legalább tűrhetöleg össze lehet egyeztetni 
a tudományos képzés czélját a szakpályára való előkészítés 
czéljával?

Felfogásom szerint igenis lehet. De nem lehet úgy, a mint 
az jelenleg van. ( I g a z ! Ü g y  v a n ! )  A mai rendszer egyenesen 
kizárja mind a kettőt; az ma sem a tudományos képzésnek, sem 
szakpályára való előkészítésnek meg nem felel. És ennek meg 
van a maga oka. Í gy vagyunk vele, mint minden fejletlen nép. 
Sokat akarunk fogni, és keveset markolunk. Mi nem tudunk 
az intézmények berendezésénél a kellő eeconomiával eljárni; 
mindent egyszerre akarunk felölelni, — hogy trivialis kifejezés
sel éljek — felfalni. Ez pedig lehetetlenség. Hogy lehetetlenség, 
ezt bizonyítja a mai jogi oktatás állapota s vele együtt azt is, 
bogy e módon szervezve a jogi oktatás czélját el nem érheti. 
Hoffmann Pál t. tagtárs úr azt mondotta, hogy ma az egyetemi 
tanulónak 17 köteles tantárgyból kell vizsgát tenni, tehát 
17 köteles tantárgyat kell hallgatnia, ezek közt olyanokat is, 
melyek — mint pl. a római jog 8—12 órás kollégiumokban 
adatnak elő és a melyek tehát a tanulónak összes idejét absor- 
beálják, főleg ha szellemileg is követni akarja a tanárt. Panasz
kodott az elfoglaltságról Vécsey tanár úr is; mondotta, hogy 
tizenhét tanár kihallgatott egy év alatt 2319 kolloquiumot, ült 
11 pályázati vizsgálaton, tartott 12 habilitationalis ülést, 1127 
alap- és államvizsgát, 850 szigorlatot, 167 értekezést bírált, 
10 rendes kari ülésen összesen 394 ügydarabot intézett el és 
ezenkívül az a 17 tanár hetenként 126 órát tart összesen.
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Ez, t. teljes ülés, egy oly monstruosus dolog, mely egy fel
sőbb tanintézetben sem foglalhat helyet. ( I g a z ! Ü g y  v a n !)

Ezen számok és példák egyenesen kizárják és lehetetlenné 
teszik, hogy a mi egyetemünk a tudományos czélnak a legtávo
labbról is megfelelhessen. ( I g a z ! Ü g y  v a n ! )  Ki van zárva egy
részt a tanuló, másrészt a tanár részéről. A tanár a maga rop
pant elfoglaltsága mellett nem ér rá specialis collegiumokat 
adni, nem teheti: de ha ki tudna is szorítani 1—2 órát heten
ként, annak nem lenne semmi tudományos értéke, mert a speci
alis collégiumtól nem azt kívánjuk meg, mint a hogy ma a 
főcollégiummal elbánnak, hogy a 10—15 évvel ezelőtt elkészí
tett compendiumot minden évben újra elrecitálja a tanár, hanem 
egy svakba vágó thémának specialis kutatások folytán való friss 
feldolgozását, mely útját szegi annak, hogy a tanár a maga 
megcsontosodott előadása mellett maradva elmaradjon, a tudo
mány haladásától is, hanem kívánunk oly munkát, mely e g y 
a rá n t frissen tartja a tanár és a tanuló szellemét, mely egyszer
smind az újság ingerével is hat. Nem olyan speciális collegiu- 
mot kívánunk mi, mely csak egy kiszakított fejezete a főcollégi- 
umnak, de attól minőségileg miben sem különbözik, hanem 
olyant, mely maga is egy speciális tanulmány eredménye. Hogy 
készüljenek azonban a tanárok ily tudományos előadásokra, 

, midőn minden egyébre kell idejüknek telni, csak a tudomány 
művelésére nem, ez a működési irány ma nemcsak másodrendű 
dolog, a tu d o m á n y - e g y e te m e n , hanem olyan, mintha e tekintet
ben a tanároknak kötelezettségeik nem is volnának.

Ily viszonyok közt a mi tudományegyetemünk jogi kara 
minden egyéb czélt szolgál, csak a tudományt nem szolgálja.

Ez áll a tanárokra.
S hogy vagyunk a tanulók szempontjából?
E tekintetben saját tapasztalataimra is hivatkozhatom, 

mert akkor kerültem az egyetemre, mikor az 1874-iki rendszer 
behozatott. Én szerettem mással is, mint a köteles tárgyakkal 
foglalkozni, de a vizsgák és a kötelező órák száma oly nyomasz
tólag, oly bénítólag hatottak minden jobbigyekezetii emberre, 
hogy képtelen volt, legjobb akarata mellett is, mással is foglal
kozni ; és ha speciális collegiumok tartattak volna — ámbár 
magántanárok tartottak — azokon részt nem vehettünk, mert
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nem lettünk volna képesek azokat a kellő figyelemmel kisérni, 
utánuk dolgozni, mint a hogyan azt a tudomány érdeke meg
kívánta volna.

A mai rendszer mellett a tudományos elem, a tudományos 
képzettség teljesen ki van küszöbölve, ( Igaz! Úgy van ! ) A mi 
jogi szakoktatásunk rendszere sokkal alacsonyabb fokon áll, 
mint a franczia jogi szakiskolák, melyeket némelyek oly lenézően 
említenek. Ha ezek középiskolák, akkor a mi rendszerünk kö
zönséges elemi iskola. (Igaz! Úgy van!)

De t. teljes ülés a kérdés az, hogy vájjon ha a tudományos 
elem csakugyan annyira ki van küszöbölve, hogy elvonatunk a 
magasabb szférában való kutatástól, van-e legalább alkalmunk 
arra, hogy a szakpályákra jól és alaposan képezhessünk ? És 
erre a kérdésre ismét csak egy felelet van: hogy ezzel is körül
belül úgy vagyunk, mint a tudományos pályára való előkészítés
sel. Méltóztassanak a dolgot csak úgy venni, a mint van.

A középiskolák, a jogit kivéve a felsőbb tudományos oktatás 
valamennyi más ágára előkészítő iskolát képeznek. A műegye
temi hallgató pl. a mathematikát, geometriát, a bölcsészethall- 
gató a bölcsészetet stb. legalább alapvonalaiban már hallja és 
tanulja ottan. De a jogász a jogról ott még azt sem tudja, hogy 
az mi. A jogász mikor az egyetembe lép, belép egy egészen 
ismeretlen országba: teljesen ismeretlen fogalmakkal áll szem
ben, melyeknek alfáját még csak az egyetemen fogja megtanulni. 
El kezdenek neki azután magyarázni római jogot, fejtegetik 
annak alkotmányjogi intézményeit; ezeket ő még képzeletben 
sem képes utolérni, oly messze állanak tőle. Agyontömik őt a 
szó teljes értelmében, mert mikor 3—4 kötelezett tárgyból a 
legújabb fogalmakkal kell neki megismerkedni, hogy ő ezeket 
kellőleg felfogja és megemészsze, az tiszta lehetetlenség. (Igaz! 
Úgy van I)

Én jól tudom, mikor a vizsgára mentünk — és így volt az 
négy éven keresztül, mert némelyik évben 8—10 tárgyból kel
lett vizsgálatot tenni — fejünkben a lehető legnagyobb konfusio 
uralkodott. Rendesen olyan keresztezésbe mentek egymással a 
fogalmak, hogy a tanulók képtelenek voltak distinguálni, minek 
következménye az lett, hogy némelyek az óriási tömeg alatt 
kedvüket veszítve, a vizsgákon megbuktak, mások pedig meg-
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terhelve, de mégis — igaz minden nagyobb eredmény felmu
tatása nélkül — átmentek a vizsgálatokon. De egyet ezek sem 
értek el; nem érték el az alapképzettséget, a mely lebet kevés 
ugyan, de a mely erős és szilárd. Pedig a szakpályára való előké
szítésnek egyik lényege épen abban rejlik, hogy a mi taníttatik, 
az legyen kevés, de jól és alaposan magtanítva. ( I g a z  ! Ú gy  v a n ! }

Es t. jogászegylet szabadjon e tekintetben a franczia jog
iskolákra hivatkoznom. Ott tudják, hogyan kell előkészíteni, 
hisz a jogi szakiskolákat úgy is tüntetik fel, mint előkészítő inté
zeteket. Ott nem tömik agyon a tanulót egy év alatt római jog
gal, jogtörténettel és egyéb dolgokkal; ott nem kívánják, hogy 
egy év alatt az összes tételes tárgyakat felölelje és megtanulja. 
Ott didactice járnak el e tekintetben; felosztják az egyes tárgya
kat ; nem 8, hanem 2—3 órás collegiumokat tartanak belőlük, 
és így történik, hogy míg nálunk 20—25 órát kell hallgatni és 
a tudományoknak egy nagy birodalmát akarják beletömni a 
tanulóba minden évben, itt az első évben előadják a tárgynak 
bizonyos részét, folytatják annak előadását a 2., 3. és 4. évben, 
mert -— helyesen — azt tartják, hogy oly tárgyat, mint pld. a 
magánjog, nem lehet senkibe egy év alatt beleverni, hanem azt 
fokozatosan 4 év alatt kell belecsepegtetni a hallgatóba.

Az, t. teljes ülés, a szakpályára előkészítésnek titka, hogy 
alaposan, kellő beosztással tanítsák a hallgatókat, és ne túl
terheléssel. Csak ha úgy történik a szakoktatás, hogy az keve
sebbre irányul, de ezt aztán jobban felöleli, lesz a szakoktatás 
egyszersmind szakképzés is a jövendőbeli hivatalnokok, a köz
pályák számára. ( I g a z ! Ü g y  v a n . )

Az utolsó kérdés az, miképen lehet egyetlenegy intézetben, 
mely nálunk az egyetemben adva van — összekapcsolni úgy a 
tudományos kiművelés, mint a szakpályára való előkészítés igé
nyeit? Ennek én csak egy módját látom, és ez az, hogy a jogi 
szakoktatásban a szakpályára való előkészítésnél a tárgyakat a 
lehető minimumra kell reducálni; de ezeket a tárgyakat aztán 
nem kell akarni egy esztendő alatt megtanítani, hanem, mint a 
franczia jogi szakiskolákban történik, a nehezebb tárgyakat fel 
kell osztani, évek során át kell azokat előadni és így alaposan és 
jól megtanítani, hogy a tanuló azokat megemészthesse és szilárd 
alapot nyerjen további gyakorlati és elméleti önképzésére.
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/
Es ha ez történik, ugyanekkor alkalmat szolgáltatunk arra 

is, hogy a tudományos pályára előkészítsünk. Mert ha nincs 
túlterhelés, akkor úgy a tanár, mint a hallgatók speciális dol
gokkal is foglalkozhatnak. Akkor meg lesz adva a lehetőség, hogy 
a tanár — nem kénytelenülvén idéjét a már leírt módon elfor
gácsolni — készülhet reá és tarthat special-collegiumokat, vagy 
practicumokat, repetitoriumokat; lesz ideje elökészülni, lesz 
ideje — és ez kötelessége is — magát tovább képezni és a tudo
mány színvonalát emelni. De a tanulónak is lesz alkalma és 
lehetősége tudományos kiművelésére az által, hogy magát ily 
speciális collegiumoknak is szentelheti. Mert csakis ez az 
egyetlen mód, mely alkalmas arra, hogy a tanulót a tudományok 
mélyébe, a forrás-kutatásokba és tanulmányába, szóval a tudo
mányos kutatások rendszerébe bevezesse. Pedig erre van szük
ségünk.

Arról, hogy az egyetem akár a szakpályákra, akár a tudo
mányos pályákra kész embereket szolgáltasson, azt hiszem, le 
kell tennünk. Ez nem is lehet czélunk. A mit követelnünk kell, 
az csak az, hogy adassék meg a lehetőség mind a két pályára 
való előkészítésre. Azt, igenis, én is követelem, — mert helyes és 
szükséges — hogy azon tárgyakra és előképzettségre nézve, 
melyek a szakpályákra megkívántatnak, bizonyos kényszer fen- 
tartassék, mely kényszerre a mi tanulóinknak szükségük van; 
de ez a kényszer az anyag tekintetében reducáltassék a mini
mumra, és másrészt adassék idő s alkalom úgy a tanulónak, 
mint a tanárnak, hogy magukat a tudományos képzésre adhas
sák egyes speciális collegiumok hallgatása, illetőleg előadása 
által.

Ez nézetem szerint a jogi szakoktatás kérdésének megoldá
sához vezető út és kulcs.

Ezen megjegyzésekkel kívántam a vitához hozzájárulni. 
Azt tartom, hogy a kérdésnek ilyenformán való felfogásával, az 
intézményeknek, melyekre hivatkoztunk, kellő distinguálásával 
és elbírálásával a kényes kérdés megoldásához a magam részéről 
is sikerült valamivel hozzájárulnom. ( É l j e n z é s . )
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D r .  Csillag Gyula: Tisztelt Teljes-ülés! ügy a mostan 
hallott jeles előadás, mint a múlt felszólalások a felsőbb oktatás 
kérdését oly kimerítő alapossággal és sokoldalú előkészültséggel 
tárgyalták, hogy — különösen a vita jelenlegi előhaladott stá
diumában — nem kívánok a kérdés egészéhez és azon több
oldalú szempontokhoz, melyek felmerültek, hozzászólani.

Én a felsőbb közoktatásnak főleg egy részlet-kérdésével 
akarok foglalkozni. Mindazonáltal ki akarom fejezni azon álta
lános impressiókat is, melyeket az ezen kérdésben folytatott viták 
rám gyakoroltak.

Én azt vettem észre, hogy a felsőbb jogi szakoktatás kérdé
sében két elvi álláspont állott főleg szemben egymással. Az egyik 
a tankényszer szempontja, a másik a tanszabadságnak kiváló 
hangsúlyozása.

A szabadság és a rend szempontjai minden közintézmény
ben felmerülnek és tévedés volna akár az egyik, akár a másik 
szempontnak túlsúlyt tulajdonítani. A modern caesarismusnak 
egyik elve az, hogy «mindent a népért, de semmit a nép által».

A kik egyedül a tankényszer álláspontjára helyezkednek, 
azt mondják, hogy «mindent az ifjúságért és semmit általa»; 
pedig az ifjúságnak tevékeny, spontán önmüködését a felsőbb 
oktatás körül nagyra kell becsülni ós annak az oktatás sikere 
érdekében nagy súlyt kell tulajdonítani. Itt, e tekintetben a tan- 
szabadságnak nagy érvényét és horderejét el kell ismernünk.

Azonban a tanrend és a tanfegyelem is megérdemli a teljes 
méltatást. A mint a sajtószabadság létezhetik kautiók mellett, 
úgy a tanszabadság is létezhetik szigorú tanfegyelmi szabályok 
mellett.

Tehát a köteles kollégiumok, az évi vizsgálatok és az előírt 
tanrend nem ellenkeznek a tanszabadsággal. A helyes tanügyi 
kormányzatnak feladata aztán ezt a két szempontot megfelelően 
összeegyeztetni.

Ezen általános észrevételek után, legyen szabad a felsőbb 
közoktatásügynek egy különös kérdésével foglalkoznom.

Elnök úr ő Excellentiájának múltkori figyelmeztetése en
gem arra int, hogy ezen kérdés körül a kellő tárgyilagossággá 1 
és óvatossággal járjak el. E kérdés a leczkepénz kérdése. Elő
adásomban mellőzni fogok minden személyes tekintetet és azt
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hiszem, a л-ita mai stádiumában már súrlódásoktól sem kell tar
tani. De ezen kérdés %'égre is összefügg a tanszabadsággal, a fel
sőbb oktatás eb i kérdéseivel.

En a leczkepénzt és annak intézményét úgy fogom fel, mint 
annak elismerését, bogy azok, kik a felsőbb közoktatás terén 
mint tanárok működnek, javadalmazásukat nem egyedül az ál
lamhatalomtól nyerik, mely őket alkalmazta, hanem hogy ehhez 
hozzájárul az itjiíság közönsége is, a mely előtt ők folyton mű
ködnek, a mely őket ellenőrzi és a mely ifjúság látogatása, és a 
leczkékre való beiratkozás által elismerését fejezi ki tanárai iránt. 
E tekintetben tehát a tanpénz bizonyos symbolicus összekötte
tést fejez ki a tanár és az auditorium között. Tiszteleti ajándék 
az, melyet a hallgatóság a tanárnak nyújt, valóságos honorá
rium. Nem hiába alkalmazza a latin nyelv a szellemi termelés
nek jaAradalmazására a «honorarium» szót; mert a működés itt 
nem annyira fizettetik, mint inkább megtiszteltetik.

Miután e kérdésben így gondolkodom : nem pártolhatom a 
tanpénz eltörlését és helyettesítését a tanári törzsfizetések eme
lése által, annál kevésbbé, mert ez nem vezetne másra, mint a 
közepességeknek, középszerűségeknek vege tátiójára. Látszólag 
egyenlőség volna a helyzetben, de nem volna a színvonalban, a 
felmutatott sikerben. En tehát általánosságban a leczkepénz 
híve vagyok, azonban némi módosításokkal. Ezeknek előadása 
felszólalásom konkrét czélja.

A jelenlegi leczkepénz főhátránya abban áll, hogy nagy 
aránytalanságok léteznek a leczkepénz czímén húzott jövedelem 
tekintetében. Ezek kiegyenlítése következőképen történhetnék. 
Állíttassák fel a leczkepénz-jövedelem tekintetében bizonyos mi
nimum és maximum akként, hogy azok a rendes tanárok, kik 
állandó fizetést húznak és bizonyos számú tanórákat tartanak, a 
leczkepénzben mindenesetre részesítendők oly módon, hogy ne
kik a leczkepénz bizonyos minimuma biztosíttassák; de maxi
muma is legyen az általuk húzott leczkepénznek, úgy, hogy azt, 
a mit ezen maximumon felül húznak, azt az egyetem pénztá
rába beszolgáltatni tartoznak. Ezen beszolgáltatott összegekből 
egészíttetnék ki aztán egyik-másik tanár számára a minimál- 
összeg, a mi ha nem telnék ki ezen összegekből, az állam egé
szítené ki azt a szükséges összeg erejéig.

*3
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Ezen rendszernek az a nagy előnye volna, hogy először is 
az ifjúság társadalma hozzájárulna a tanár honorálásához, tehát 
az állam nem volna az egyedüli hatalom, a melytől a tanár függ 
és a javadalmat Irázza. Másrészt pedig a minimum és maximum 
között még elég nagy spátium volna, a melyen belül a tanár 
önmunkásságának, tevékenységének fokozása által magának 
megfelelő anyagi sikert is biztosíthatna, és végre a nagy, kirívó 
aránytalanságok elenyésznének. A magántanárok a leczkepénz- 
jövedelmet jövőre is úgy húznák, mint eddig.

Jól tudom, hogy az ezen körben folytatott vitatkozásoknak 
egyelőre csak azon jelentőségük van, hogy a kérdések leendő 
szabályozásánál anyagul szolgáljanak. Én azon óhajjal zárom 
be előadásomat, hogy azon hasznos és szép eszmék, melyek e 
vitatkozások folyama alatt hallhatók voltak, mielőbb valósággá 
és így a theoria mielőbb praxissá váljék. (-Éljenzés.)

H r .  S á g h y  Gyula: Tisztelt Teljes-ülés! Talán szerény
telenséget követek el, ha a vita jelen előhaladt stádiumá
ban, úgy szólva annak végén felszólalok; azonban részben 
a mai napon, részben a már előbb hallott előadások indíta
nak a felszólalásra. Nem mintha oly elbizakodott volnék és azt 
hinném, hogy valami sok új eszmét fogok felvethetni, vagy tán 
a vitának magas színvonalra emelkedettségét még fokozni képes 
lennék, hanem élek a szó jogával azért, hogy egyéni nézeteim
nek kifejtésével, a hallottakra tett egyes megjegyzésekkel szerény 
tehetségem szerint is hozzájáruljak azon anyag összehordásához, 
melyet a jogi szakoktatás reformjánál az illetékes körök esetleg 
fel fognak használhatni; és élek a szólás jogával azért, hogy 
azon hézagokat, melyeket az egyes felszólalásokban itt-ott ész
leltem, a magam részéről kiegészíthessem. ( Halljuk!)

Már most legyen szabad a felszólalásokból először is ki
emelnem azon pontokat, a melyekkel egyetértek és a melyek
hez egészben véve, sok hozzáadni valóm nincsen, hogy azután 
áttérhessek azon pontokra, a melyekben az eddigi felszó
lalók álláspontjától többé-kevésbbé eltérő véleményt követek. 
( H a l l j u k . )

Azokkal, a miket Plósz Sándor t. barátom a theoria- és a 
praxisnak egymáshoz való viszonyára nézve kifejtett, teljesen
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egyetértek és egyetértek azzal is, a mit ennek mintegy kiegészí
téséül Hoffmann Pál tagtársunk mondott, hogy t. i. a tanár az 
előadás módszerére, a tanítás mikéntjére nézve korlátoknak, 
békóknak alá ne vettessék, mert egy ily kényszer alkalmazásától 
helyes és megfelelő eredményt ligy sem várhatunk. De egyet
értek abban is Hoffmann barátommal — és itt eltérek Nagy Dezső 
tagtárstól, kinek felszólalását különös nagy érdeldődéssel hall
gattam — hogy a jogi oktatás mai állapota nem oly nagy mérv
ben sülyedt, nem olyan korhadt, mint a minőnek azt — e kör
ben ugyan kevésbbé — de más helyütt igen sokszor festik.

És hogy nagy a különbség a 48. előtti, az 50-es, 60-as és 
70-es évek és a jelen állapotok között, annak legfényesebb bi
zonysága az, ha végig tekintünk a jogász-gyűléseken közremű
ködő erők számán, ha végig tekintünk a jogászegylet tagjain és 
azt látjuk, hogy a legtöbb, a legkiválóbb erőket épen az a nem
zedék szolgáltatja, a melyik jogi tanulmányait a 70-es években* 
végezte, és hogy épen ezen új nemzedék emelte meglehetősen 
magasra a magyar jog- és államtudományi irodalom szín
vonalát.

Ha tehát t. jogászegylet ily eredményekkel állunk szem
közt, azt hiszem, mégsem lehet állítani azt, hogy a jogi oktatás 
mai állapota teljesen sülyedt helyzetben teng. Ez azonban nem 
zárja ki azt — s nem is állítom — hogy a jogi szakoktatás mai 
rendszere azért lényeges hibákban ne szenvedne, hogy az lénye
ges javításokat ne igényelne. Sőt én tovább megyek és e tekin
tetben azon koncessiót is szívesen megteszem, hogy- körülbelül 
a 70-es évek közepétől fogva a jogi oktatás eredményében, sike
rében talán némi stagnáció, hogy ne mondjam, némi hanyatlás 
is észlelhető, melynek tényezői és okai leginkább a mai rend
szernek visszásságában lelhetők fel. Ezt én készséggel ltoncedá- 
lom és elismerem.

A mai rendszernek ezen visszásságaira még visszatérek, de 
most előbb a reform főbb irányainak kérdéséhez kívánok szólani, 
bár nem szándékom — a minthogy ezt eddig senki sem is tette — 
egy részletes reformterv előadásába bocsátkozni, annyival ke
vésbbé, mert e testületben csak vitatkozunk, de nem határozunk, 
már pedig czélja a részletes tervnek csak akkor volna, ha egyes 
pontokra nézve végleges megállapodásra jönnünk kellene.
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A jogi oktatás reformjának kérdésében — már Nagy Dezső 
tagtárs úr is hangsúlyozta — két főirány állott egymással szem
ben. És valóban a felfogások nemcsak a kiindulási pontra nézve 
ellenkeztek egymással, de a részletekben is kiegyenlíthetetlen né
zeteltérésekkel találkoztunk. Ez t. uraim nemcsak a kérdés nehéz
ségét igazolja, hanem azt is, hogy ezen kérdéssel is úgy vagyunk, 
mint sok más oly kérdéssel, mely általános érdekkel bír, hogy t. i. 
sokan foglalkoznak vele és az egyéni felfogások a subjektivis- 
musnak nagy mértékben alá vannak rendelve. És én részemről 
nem képzelhetem a tanügyi reform helyes megoldását máskép, 
mint csak úgy, ha az egy egységes conceptiónak lesz eredmé
nye, ha legalább alapkiindulásul egy egységes rendszer fogad- 
tatik el és összes részleteiben összefüggőleg kidolgozva kerül a 
szaktestületek megvitatása alá. Mert ezt aztán természetesen a 
szakkörökben még alaposan meg kell hányni, mert egy koncep- 

* tiónak, egy rendszernek részletes kivitele nem egy ember fel
adata, hanem több oldalú megfontolást és tárgyalást igényel, 
kielégítő eredmény csak így lévén várható.

Az eddigi felszólalásokban két főrendszert állítottak szembe 
egymással: a német egyetemi rendszert és a franczia szakiskolai 
rendszert, de ezen rendszereken belül aztán a legtöbb felszólaló 
vagy együk, vagy másik irányban tartott szükségesnek módosí
tásokat. Egyik felállította egész merevségében a franczia rend
szert, a másik a németet; de mások ismét a német rendszernél a 
tanszabadság bizonyos korlátolását, a francziánál pedig bizonyos 
tágítást hoztak propositióba.

Ha arról van szó t. jogászegylet, hogy a jogi oktatás reform
jánál, melyik rendszert vegyük kiindulási alapul: akkor, ha egy 
külföldön kifejlett intézménynek továbbfejlesztése, módosítása, 
vagy plane egészen új meghonosítása terveztetik: úgy megvallom, 
én szeretek e tekintetben nagyon óvatosan járni el, szeretem az 
intézményt tanulmányozni és óhajtom, hogy mentül többen 
hazánkfiai közül — mindenki szakmájához képest -— tanulmá
nyozza a kérdést és ne téveszsze szem elől soha azon külföldi 
viszonyokat és tényezőket, melyek az intézmény sikeres műkö
dését és fejlődését ott előidézték és előidézik. ( Helyeslés. )  De 
aztán ezekkel szemben ép így alaposan tanulmányozni kell a 
hazai viszonyokat is, és kutatnunk kell, vájjon meg vannak-e itt
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mindama viszonyok és tényezők, melyek az intézmény egyszerű 
átültetését javasolják és üdvösnek tüntetik fel. f  H e lye s lé s . )  Ha 
ezek meg vannak, úgy nem idegenkedem az egyszerű változat
lan átültetéstől sem.

Hisz a kultúrái haladásnak lényeges feltétele a más álla
mokban fejlődött egyes intézményeknek is recipiálása, ha pro
sperálásuknak feltételei meg vannak, ha azoktól a kultúra fejlesz
tése s előbbre vitele bizton várható. De viszont, hogy ha a hazai 
állapotokban nincsenek meg mindazon viszonyok és tényezők, 
a melyek az intézménynek változatlan merevségében való átül
tetését, befogadását javasolják, akkor — ha magában véve ma
gának az intézménynek hazai viszonyaihoz való alkalmazását 
alapjában helyesnek, üdvösnek vélem is — egyúttal nagyon jól 
megfontolandónak tartom, hogy micsoda módosítások teendők 
azon, hogy a hazai talajban is üdvösen fejlődhessék és kielégítő 
eredményeket mutathasson fel. ( H e ly e s lé s . )

És ha ezek előrebocsátása után, a két szembeállított rend
szer között hazai viszonyaink szempontjából választanom kell, 
habozás nélkül kijelentem, hogy én alapjában véve a német 
egyetemi rendszernek s így a tanszabadságnak is vagyok ba
rátja, de nem azzal a korlátlansággal, mint a milyennel az 
Németországban még ma is fennáll, a melylyel szemben aggá
lyok támasztatnak mar saját hazájában, Németországban is ép 
úgy, mint emelkednek már hangok több oldalról magában 
Francziaországban is az ottani rendszer ellen; a mint végre is 
egyetlen emberi mü sem lehet tökéletes, hanem folytonos fej
lesztésre szorul.

Barátja vagyok a német egyetemi rendszernek pedig azért, 
mert kultúránk valamennyi nemzet kultúrája közül a németé
hez áll legközelebb, s mert épen a német egyetemi rendszer — 
bár nem teljes tisztaságában és bizonyos korlátolásokkal •— már 
hosszú időn keresztül alkalmaztatott hazánkban, és pedig nem 
egészen eredménytelenül alkalmaztatott, miként azt már előbb 
jelezni bátor voltam. Az azután, hogy minő módosításokkal 
várhatunk ezen rendszer további fentartása mellett a jogi okta
tástól kellő sikert, már egy más kérdés. E tekintetben, felfogá
som szerint szükséges, hogy szemügyre vegyük a jogi szakokta
tásnak czélját és szükséges, hogy megvizsgáljuk a mai állapoto-
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kát és okokat, a melyek a jelenlegi rendszer mellett a jogi okta
tásnak egyik vagy másik irányban sikertelenségét, vagy legalább 
ki nem elégítő voltát előidézik, bogy meghatározhassuk a refor
mok megfelelő irányát.

Azzal mindnyájan tisztában vagyunk, — mert ezt még 
azok is, kik eszményileg a kétféle tanintézet, egy magasabb, 
tisztán tudományos és alsóbb fokú szakiskolák létesítését pár
tolják, jelesül Nagy Dezső és különösen Fenyvessy is ltoncedál- 
ták, — hogy viszonyaink ma még nem oly fejlettek, hogy ezen 
ideális reformot megvalósíthassuk, azaz a jogi szakoktatás ket
tős czéljának megfelelően kettős tanintézetet létesíthessünk. 
Ámbár azt szívesen elismerem, hogy ezek alapjukban egészséges 
eszmék, melyeknek realisálása a távolabbi jövőnek méltó törek
vését fogja képezhetni és tán elérkezik az idő — s a fiatalabb 
nemzedék ezt talán még meg is érheti —- mikor ez eszmék tény
leg sikerrel keresztülvihetők leendenek.

De ma nem tartom azokat megvalósíthatóknak egyszerűen 
azért, mert ha mi egy ily kettős czél megoldását két különböző 
intézetre ruházzuk, kétségtelen — már logice is következik — 
hogy a magasabb kell, hogy pótolhassa a kisebbet. Ha valaki 
eléri a magasabb tudományos kiképzést, azt hiszem, ebben 
benne van már a kevesebb is, annyi, a mennyi a gyakorlati 
életre megkívántatik. Már most, ha ezen magasabb egyetem 
teljes szabadsággal van felruházva — a mint kellene is ilyennel 
elláttatnia, a teljes szabadság élvezete mellett nemcsak a hiva
tottak, de a kevésbbé hivatottak is fognának ide tódulni, mert a 
korlátlan szabadság elég csáberővel bírna épen a kevésbbé te
hetségesek és kevésbbé szorgalmasok odaédesgetésére is, kik
nél aztán ennek használata legnagyobb részt a semmittevésbe 
menne át, s míg így egy részről az alsóbb fokú szakiskolák tel
jesen néptelenné válnának, az ifjúság egy nagy részénél a jogi 
szakképzettség előre láthatólag még a mostaninál alantabb ni- 
veau-ra fogna sülyedni. Ha pedig a szakiskolák akként con- 
templáltatnának, hogy a gyakorlati szakpályákra csak ezek ké- 
pesíttessenek és ez irányban ezeket a magasabb tudományos 
egyetem ne pótolhassa — a mi mindenesetre igen különös fur
csaság lenne, akkor meg épen a magasabb tudományos egyetem 
fogna teljesen néptelen lenni s válnék ekként feleslegessé. Mert
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legalább még ma nálunk tiszta önczélul a tudományt, a tudo- 
mányüzést vajmi kevesen tűzik ám ki, mert hisz még azok is, 
kik csupán a tudomány művelésének óhajtják magukat szen
telni, sem tudhatják és tudják, vájjon czéljukat elérik-e és elér
hetik-e majd a tisztán tudományos pályán s így egyúttal kény
telenek gyakorlati pályákra is előkészülni s így ebből az követ
keznék, hogy a tanulók legnagyobb része az esetben csakis a 
szakiskolákra fogna menni, s a magasabb tudományos egyetem
től még az erre valóban hivatottak is távol maradnának. Ez te
hát egy oly circulus vitiosus, melyből mai viszonyaink közt nem 
találnánk menekvést. Bár azt nem akarom tagadni, hogy idővel 
a viszonyok fejlődésével s úgy magán-, mint közállapotaink lé
nyeges átalakulásával ezen nehézségek elkerülhetőkké s így ezen 
kétféle intézet eszméje is megvalósíthatóvá válhatik. De ma még 
erre állapotaink egyátalán nincsenek megérve.

Már most, t. jogászegylet, rátérek azon alapra, melyre én a 
reformmunkát helyezni szeretném. Az első rangú és legfonto
sabb kérdések pedig itt mindenekelőtt, bogy a felsőbb oktatás 
kettős czéljának miképen s mennyiben felelnek meg a mai álla
potok és tehát, hogy mit s hogyan kelljen azokon változtatni s 
javítani ?

Az egyetemnek egyik főczélja — és ebben mindnyájan 
egyetértünk — a tudományos szellem fejlesztése és terjesztése > 
de az állam az egyetem szervezetét közintézményeinkbe akként 
foglalta bele, hogy állami feladatot is kell teljesítenie, a 
gyakorlati pályákra is elő kell készítenie, és így tehát gondos
kodni kell arról, hogy a gyakorlati pályára lépők az elméleti 
szakképzettségnek legalább azon minimumát elsajátíthassák, 
az egyetemen és hasonló intézetekben, a mely a gyakorlati pá
lyán a sikeres működésnek előfeltételét képezi.

És én azt hiszem, hogy az egyetemi oktatásnak együk czélja, 
a tudomány művelése és abba való bevezetés, ha tán nem is 
teljesen kielégítő mérvben, de legalább megközelítőleg ma is 
eléretik. Itten Nagy Dezső t. tagtárs úr nagyon messzire ment, 
mert ismét az élet példájára utalok és azzal kívánom igazolni, 
hogy a tudományos kiképzés, a tudományos szellem fejlesztése a 
mai rendszerben sincs ignorálva. S ne feledje el, hogy akármilyen 
legyen a rendszer, — bár legyen a legjobb, vagy legrosszabb, —
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hogy tudományos szellem uralkodjék az egyetemen, az mindig 
csak két tényezőtől függ; t. i. függ a tanárok képességétől, buz
galmától és lelkesedésétől és függ az ifjúság komoly törekvésétől, 
szorgalmától és képességétől. ( Igaz! ügy van ! )  Mert a rendszer 
felállíthat korlátokat, vethet békókat, de ezek a tudományos 
haladás szellemét meg nem ölhetik, ez áttöri a gátakat. (Elénk 
tetszés és helyeslés.) Ha csak a korlátolás annyira nem megy, hogy 
még a tanítás szabadságát is teljesen elnyomja; de ilyentől ma 
tán már csak nem lehet tartanunk. Azért a tanerőket nagyon jól 
kell megválasztani, s akkor a tudományos fejlődésre se az egyik, 
se a másik rendszer valami nagy elősegítő, vagy nagy mérvű 
hátráltató hatással nem lehet. Helyesebb mindenesetre a tan- 
szabadságot fentartani, de a gyakorlati pályákra való előkészítés 
szempontjából lehet azért bizonyos korlátozásokat is felállítani, 
csak ne legyenek azok olyanok, melyek a tanítás szabadságát s 
a tanár szabad választhatását akadályozzák: akkor a tudományos 
szellem ébresztésében, a tudomány művelésében, épen nem fog
nak azok áthághatlan gátokat képezni, melyeken a tanárok és 
tanulók tudományos, nemes törekvése keresztül ne fogna hatol
hatni. ( Igaz ! ügy van !)

Én, t. jogász-egylet, tehát nem vagyok bámulója a mai rend
szernek és elismerem annak hibáit. De mikor az eredményt 
mérlegeljük, a tanuló ifjúságot mindig két alkatrészére kell szét
választani. A kisebbség az a szorgalmasabb, tehetségesebb rész, 
mely komoly törekvéssel jön az egyetemre. Ez végig hallgat 
minden tárgyat, megbirkózik a sok vizsgával, és midőn kilép az 
életbe, visz magával tudományos szellemet és viszi magával 
ezzel együtt azt a szakszerű előkészültséget is, a mely a gyakor
lati pályán sikerrel való előlialadásnak feltétele. És azok a pana
szok a praktikusok részéről, hogy a hallgató az egyetemről kevés 
előkészültséggel jön ki, onnan származnak, hogy fájdalom, a 
nagy többsége ifjúságunknak nem olyan, mint az általam most 
jellemzett nemes ambicziójú kisebbség.

De nem szabad elfeledni azt sem, hogy a gymnasiumi okta
tásnak ki nem elégítő volta is egyik akadálya a kellő előhaladás- 
nak. Mert, hogy lehessen pl. római jogot sikerrel tanítani, mikor 
az egyetembe lépő ifjú nem egyszer a latin nyelv iránti érzékkel 
sem bír, annál kevésbbé annak ismeretével. ( Igaz ! ügy van ! >
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A panaszok nem az egész ifjúságra, hanem csak a többségre 
vonatkoznak tehát, és mert a többség ilyen, a panasz általános. 
Sőt én nem habozom kijelenteni, hogy — ha csak a kisebbség
ről van szó, — a reform szintén szükséges volna ugyan, — 
ez igaz — de nem volna égető szükség. De miután az állam 
az egyetemtől azon feladat megoldását is igényli, hogy az 
necsak tudományos, de szakpályára előkészítő intézet is legyen, 
úgy nem lehet kitérni azon követelmény elől, hogy létesíttes- 
senek oly intézkedések is a felsőbb szakoktatás reformálásánál, 
melyek biztosítják azt, hogy az ifjúságnak nagyobb tömege is — 
legalább átlag véve, mert egy hanyag töredék mindig lesz — egy 
bizonyos átlagos ismeretkört ott magának elsajátíthasson.

És ezzel be is fejezhetném felszólalásomat, mert a reform 
általam szükségesnek vélt átalános irányát a kifejtettekben jel
zettem már; de mivel a tárgyalás folyamán nagyon sok részlet- 
kérdés is vettetett fel s ezek közt több olyan is, melyeket meg
jegyzés nélkül nem kívánnék hagyni, azért a t. teljes ülés becses 
engedelmével bátor leszek ezekre is néhány szóval reflektálni. 
( Halljuk! Halljuk!)

Némelyek a mai rendszerben foglalt kényszert, a tan- 
szabadság mai korlátáit is még kevésnek, mint főleg a franczia 
rendszer pártolói, mások meg nagyon is soknak találják, és a 
teljes semmi korlátot nem ismerő tanszabadság alapjára való 
visszatérést javasolják. Majd hallottuk azt is, hogy egyik irány
ban sok, a másik irányban meg kevés volna a kényszer; sok t. i. 
a hallgatási kényszer és kevés a vizsgázási kényszer.

Én ez utóbbi tekintetben ép az ellenkező nézetben vagyok, 
én inkább a vizsgálati kényszert tartom soknak, de nem a hall
gatási kényszert, bár megengedem, hogy ez is elég nagy, de nem 
a megfelelő irányban, hanem egészen czéltévesztetten van az 
ma alkalmazva. Mert ma úgy állunk, t. teljes ülés, hogy minden 
tárgyat -— a mely valamely vizsgálatnak tárgya — a hallgató 
ugyan köteles hallgatni, mert különben a vizsgákra nem mehet 
és tehát egyetemi tanulmányait be nem fejezheti.

De minden tárgyból, még pedig az összes jog- és államtudo
mányi tárgyakból tekintet nélkül azoknak fontosságára és kiter
jedésére, tekintet nélkül arra, hogy azok csak egy félév alatt, 
avagy két fél éven át adatnak-e elő, egyenlőképen egy félévi fő-
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kollégiumot köteles hallgatni. Már most a tapasztalat azt 
mutatja, hogy ép a szorgalmas és komoly törekvésű hallgatók az 
egyes tárgyakat majdnem kivétel nélkül végig hallgatják az 
egész éven keresztül, a kevésbbé szorgalmasok és törekvők ellen
ben megelégszenek szinte majd kivétel nélkül egy fél évvel is — 
nem lévén többre kötelezve — és nem ritkán a hallgatást a 
második fél évben, az év közepén kezdik, mikor a tanár a tárgy
nak már közepén van. Ennek aztán az a következménye, hogy 
nem ismerve az előzményeket, az előadásokat — ha még oly 
érdekesek is — sikerrel nem hallgatják; tehát elmaradnak, a 
mit nem is csudálliatni, miután ily körülmények közt a hall
gatás teljesen eredménytelen és így felesleges is.

Nézetem szerint tehát, ha mi az élő szó hatását az egyetemi 
előadásokban egész átalán termékenyítővé tenni, annak sikerét 
és üdvös eredményét egyáltalán biztosítani akarjuk: akkor a 
hallgatási kötelezettséget akkép kell megállapítani, hogy az egyes 
tantárgyak úgy fontosságuk, mint terjedelmüknek megfelelő időn 
keresztül s így lehetőleg vagy legalább megközelítőleg kimerítően 
hallgattassanak, mert annak valódi haszna csak így lehet. 
S inkább lehetne e mellett a mellékes s kevésbbé fontos tárgyak 
hallgatásának kötelezettségét elejteni. Sőt az élőszóbeli előadás 
előnyeit tekintve, és tekintve hogy a joghallgató, mielőtt legalább 
nagyjában és alapvonalaiban a jog- és államtudományok körébe 
tartozó összes főbb tárgyakkal megismerkedett volna, a legritkább 
esetben lehet képes meghatározni azt, hogy mely tárgyakban és 
irányban való alaposabb kiképzés felel meg tehetségeinek és 
hajlamainak leginkább, nem idegenkedném attól sem, hogy a 
jogtanuló ép e czélnak minden nagyobb szellemi megterhelte- 
tés vagy túlerőltetése nélkül, úgyszólva játszi módon való elér
hetése szempontjából a jog és államtudományok minden fonto
sabb tárgyának hallgatására utaltassák, mert az egyes tárgyak
nak alapvonásait, vázlatát elsajátítani vajmi könnyű, még a 
pusztán öntanulásra, s csak a könyvekből való megismerkedésre 
utalva a kellő áttekintés s tiszta fogalmak megszerzése nemcsak 
sokkal fáradságosabb, megerőltetőbb, hanem aránytalanul több 
időt igényel is. Az ifjú lelke igen fogékony az élő szó behatása 
iránt s a tiszta képet, melyet ez úton nyer, maradandóan meg
tartja. Én még ma is emlékszem pl. Unger vagy Yangerow elő-
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adásának nemcsak főtartalmára, de majdnem szavaira is. De ép 
ezért az előadások szorgalmasabb látogatásának emelésére az évi 
vizsgák intézményét, ha nem is kötelezöleg de legalább permis
sive, nem tartom czélszerűtlennek, de természetesen a mai vizsga
rend s a tárgyak mai csoportosításának lényeges módosításával.

De a mint egyrészről a mai rendszer hallgatási kényszerét 
nem annyira soknak, mint inkább elhibázott irányban alkalma
zottnak : úgy másrészről a mai vizsgálati kényszert már határo
zottan soknak, nagyon is messzemenőnek hiszem, és ugyan 
mondhatom, a vizsgálatok egész vonalán, nemcsak az egyetemi 
vizsgákat, hanem magát az ügyvédi vizsgát is ide értve.

Már pedig a vizsgáknál e túlterjedséget veszélyesnek is tar
tom, azért, mert — mint Nagy Dezső tagtárs is mondotta — 
mikor annyi tárgyból kell a vizsgára elkészülni, lehetetlen tiszta 
fogalmakkal bírni; de még ha a szorgalmasabb s tehetségesebb 
rész nagy erőfeszítéssel csakugyan megbírja is az anyagot, hát 
akkor oly tárgyakra is kell annak a tanulónak ideje nagy részét 
vesztegetni, melyekre nemcsak hajlama nincs, hanem a melyek 
egyszersmind választott hivatására nézve csak nagyon mellékes 
jelentőségűek s főleg azért kellenek, hogy a vizsgán átmenjen, 
mi mindenesetre az alapos készültség rovására szolgál. Én pl. 
mikor a statisztikából kellett szigorlatot tennem, három annyi 
ideig készültem belőle, mint bármely más tárgyból. Pedig azokat 
az adatokat és számokat végre is csak elfelejti az ember. S bizo
nyára nekem, ki magamat nem az államtudomány, hanem a 
jogtudomány mívelésére szántam, a későbbi időre ezen vizsga 
által alig szereztetett a statisztikában nagyobb tájékozottság, 
mint a milyent már annak minden részében való kimerítő szor
galmas és figyelmes hallgatása által megszereztem, s mégis tulaj
donképi szakmámtól e vizsgára készülés mennyi időt vont el. 
Tehát a jogászra nézve csak azon tárgyakból legyen kötelező 
vizsga, a melyek bizonyos jogi gyakorlati szakpályákra elkerül- 
hetlenül szükségesek, vagy a melyek a jogi alapos kiképzésnek 
lényeges előfeltételeit, alapjait képezik. Hogy különben a jogi 
oktatást a római joggal kezdik, ezt én helyeslem, mert ez — 
bármit mondjanak az ellennézeten levők, -— a jogi alapfogalmak 
biztos elsajátításának, a jogászi gondolkodás előmozdításának és 
fegyelmezésnek egyik leghathatósabb eszköze, és e mellett törté-
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nelmi előzménye s alapkiindulása is az a mai modern jogok 
kifejlődésének. ( Helyeslés.) De hogy pl. én attól a jogásztól 
még azt is megkívánjam, hogy a politikából külön vizsgálatot 
tegyen, ha mindjárt az ügyvédi pályára készül is, ezt nem tar
tom helyes dolognak. ( Elénk helyeslések.) Egészen más a köz- 
igazgatási jog; a melylyel kapcsolatban különben annak kellő 
tudományos előadása mellett a politika legfontosabb alapkérdései 
úgy is kell, hogy megoldást nyerjenek. (  Helyeslések. J A mi különö
sen az ú. n. észjogot és a jogtörténetet illeti, úgy én nem ugyan 
az ú. n. észjogi magánjognak és közjognak, mert ma ilyenről 
szólni vagy ilyet tanítani akarni -— azt hiszem nem kell vitatni — 
rég túlhaladott álláspont, hanem a bölcseleti jog történeti kifej
lődésének, különböző rendszereinek, ép úgy, mint a jogtörténet
nek ismerete nélkül tudományosan képzett jogászt nem képzel
hetek ; tehát ezek ismeretét az általános jogi műveltséghez szük
ségesnek tartom s azok hallgatását tehát okvetlenül megkívánnám, 
de ép mert ezek inkább a tudományos kiképzés szempontjából 
bírnak fontossággal, általánosan kötelező vizsga tárgygyá nem 
tenném, hanem csak legfeljebb a magasabb színvonalon álló 
szigorlatoknál kívánnám meg, különösen áll ez a jogbölcseletre, 
mert a jogtörténetet még — elismerem, —legalább fővonásaiban 
czélszerüen lehetne épen az alapvizsga tárgyai közé is beosztani, 
mint az jelenleg is van.

Viszont a közigazgatási gyakorlati szakpályára készülőtől én 
nem követelném azt, hogy minden jogi tárgyból tegyen vizsgá
latot. Nem követelnék egyebet, mint a magánjogot, büntetőjogot, 
bűnvádi eljárást: mert ezekkel a jogi ismeretek azon esszencziá- 
ját már elsajátította, a melynek segítségével, mint közigazgatási 
tisztviselő már bizton boldogulni foghat.

Ilyen értelemben fogom fel én, t. jogász-egylet, a bifurkatiót; 
mert ma, mikor a jogi doktorátusnál nemcsak közigazgatásból, 
hanem politikából és pénzügyi jogból is kell szigorlatozni, nincs 
valódi bifurkatio. Mikor az alagvizsgán a jogásztól a pénzügytant 
is kérdezzük, ez nem igazi bifurkatio. Ez az államtudományok 
valóságos túlterjengése az alapos jogi kiképzés rovására. ( I g a z ! 

ü g y  v a n !)
Én a pénzügytant és egyáltalában a többi államtudomá

nyokat a jogásztól a vizsgánál nem kívánnám, hanem ezek közül
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a közgazdasági tannal egymagával megelégedném. Az ebben 
való jártasságot vizsga útján is igazolni a jogászra nézve is 
helyes, mert végre is az egyetemről kikerülő ifjúság egy része 
idővel a törvényhozásban is részt vészén, már pedig a nemzet
gazdaságtan s a közgazdasági állapotok ismerete eliez igen szük
séges. S annak igazolásául, hogy a magam tantárgya, az osztrák 
jog iránt sem vagyok elfogúlt, jelezni kivánom, hogy nézetem 
szerint, abban a perczben, a mint egy teljes magánjogi codexünk 
leszen, az osztrák jognak, mint köteles tantárgynak a hallgatása 
is felesleges leend, annál kevésbbé lenne helyes azt nálunk akkor 
bármi vizsgatárgyként fentartani; de addig, míg eodexünk nincs, 
nemcsak mert egyes részeiben érvényben levő magánjogunknak 
kiegészítő részét képezi, hanem ép jövendő codexünk helyes fel
fogása és megfelelő alkalmazliatása szempontjából is, annak 
nemcsak hallgatása, de vizsgatárgyként való fentartása is okvet
lenül szükséges.

Ilyen értelemben tehát én a bifurkátiót a vizsgarendszer
ben és a hallgatásban czélszerűnek tartom, mert ily értelemben 
megóv az egyoldalú kiképzéstől, de viszont megóv a szellemi 
túlterlieltetéstől is, és lényegesen előmozdítja az alapos tanul
mányozást. Mert végre is mindent, a mire szükségünk lehet, az 
egyetemen megtanulni úgy sem lehet, az életnek is fel kell valamit 
tartani. Mert különben aztán csakugyan a már gyakorlati pályán 
működőktől is az egymásután következő változó törvényekből 
folyton folyvást újabb és újabb vizsgákat kellene követelnünk. 
Ha a jogász az egyetemet alapos jogi kiképzéssel hagyja el, amit 
egyedül lehet indokoltan elvárni, akkor az egyes irányokban 
vágj7 részletekben való kiegészítés, nem fog többé nehézségekbe 
ütközni.

A vizsgarendszer tekintetében én is az egységes vizsgarend- 
szert pártolom, azon értelemben, hogy a különbséget, mely ma 
az államvizsgák, szigorlatok és alapvizsgák között létezik, elej- 
tendőnek tartom, mert a különbség úgy is legnagyobb részt csak 
a névben van meg. A doktorátus ugyanis, a mint ma van szer
vezve, absolute nem tudományos, hanem tisztán állami kvali- 
fikáczió; nem is lehetséges, hogy tudományos legyen, mikor 
11—14 tárgyból kell vizsgát tenni. Ez egyszerűen elméleti, kva- 
liíikatorius vizsga, ép úgy, mint az államvizsga, azzal a különb
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séggel, bog}7 a doktorátus annyiban magasabb, mert az ügyvéd
ségre is képesít, míg az államvizsgánál ez nincs így. A mai dok
torátusnak, mint tudományos fokozatnak fentartását semmiféle 
tudományos szempont nem indokolja, mivel az egyetem és 
doktor között — milielyt megkapta a diplomát — semmiféle köze
lebbi kapcsolat nincs többé, ba csak azt nem nevezzük ily kap
csolatnak, bogy dísz-diplomát kap az, ki 50 évig bírja a doktori 
czímet. ( D e r ü l t s é g . )  Az ép úgy nem boz az egyetemmel semmi- 
szorosabb nexusba, mint az államvizsga. Ép úgy nem ád többé 
semmi egyetemi jogosítványt, nem v e n ia  legendi- t , pedig benne 
van a diplomában, mint az államvizsga. Ép ily hiábavaló az az 
eskü, vagy fogadalom is, melyet a jelölt a felavatásnál tesz, hogy 
ő a tudományt előbbre fogja vinni. ( D e r ü l t s é g . )  Ma tudomá
nyos kvalifikácziót tehát nem a doktorátus, hanem inkább csak a 
magántanári habilitatio képez. S csak is ennek van ma, mint 
ilyennek értelme s a doktorátusnak csakis, mint tisztán elméleti 
qualifikátorius vizsgának. S ba ez utóbbi ennek daczára, mint 
tudományos fokozat, s nem mint qualifikatorius vizsgálatok ösz- 
szege fentartatni czéloztatnék, akkor az csak a s za k d o k to rá tu s  
alakjában, úgy mint Hoffmann igen t. tagtársunk kifejtette, lenne 
megfelelően eszközölhető.

De hogy visszatérjek a qualifikatorius elméleti vizsgák szer
vezetére : úgy én szigorú, de egyöntetű, egyféle elméleti vizsgá
kat kívánnék meg akkép, hogy a miből a tanuló már egyszer 
vizsgát tett, abból másodszor ne köteleztessék vizsgázni. Nevez
zük azután ezen vizsgákat államvizsgáknak vagy szigorlatoknak 
s azok összegét doktorátusnak, az magában véve közönyös, csak 
képezzenek azok egy egységes vizsga-rendszert, noha a szigorlatok 
s doktorátus elnevezéseinek fentartását ajánlatosabbá teszi, az 
azokkal egybekötött s egybeköttetni szokott fokozottabb szigor fo
galma. De végre is szavak felett vitatkozni nem akarok. A vizsgák 
beosztását azonban ép a szorgalom fokozása szempontjából, czél- 
szerűnek tartanám úgy eszközölni, hogy minden évben legalább 
permissive, ha nem is kötelezőleg, lehessen vizsgálatot tenni a ta
nulónak, de hogy természetesen azt a különbséget is, mely jelenleg 
az alap- és államvizsgák közt létezik, teljesen el kellene ejteni, 
a már elmondottakból önként következik, annyival is inkább, 
mert a mai két alapvizsga az előbbi jogtörténeti államvizsga
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helyébe lépett, tehát azok csak ennek pótlását képezik, azért a 
mai alap- és államvizsgák közti különbségtevés nem igazolt, mert 
azok egymás kiegészítését képezik és együtt adják meg az elmé
leti qualifikatiót. Azért részemről nem járulhatok azon nézethez 
sem, hogy csak az alapvizsgák legyenek az egyetem körén belül 
szervezve s vizsgáljanak azoknál kizárólag tanárok: míg az elmé
leti államvizsgák meg az egyetem körén kívül szerveztessenek 
és azoknál csak mellékesen vizsgáljanak tanárok is. Mert a már 
általam kifejtettek alapján, ha az alap- és az államvizsga neve
zetek továbbra fentartatnának is, ez irányban is a teljes egy
formaságot tarthatom csak megfelelőnek és czélra vezetőnek.

S ezzel áttérek már most a vizsgálati bizottságok szerveze
tének kérdésére.

Az elméleti vizsgáknak, legyenek azok alap- és államvizsgák, 
avagy a mai szigorlatok, czélját összességükben az képezi, hogy 
tanúságot tegyenek arról, hogy a jelölt azon elméleti ismeretek 
ama bizonyos mennyiségét és minőségét, melyet az állam az 
egyetemi oktatástól kíván és melyet az egyetemen megszerezni 
lehet, valóban elsajátította-e?Már most kétségtelen, bog}’ annak 
a megbirálására, hogy az ifjú megtanulta-e mindazt a kellő 
mérvben, a mit neki az egyetemen megtanulnia nemcsak kell, 
de ott meg is tanulhat, épen magok az egyetemi tanárok, kik az 
elméleti oktatást vezetik és végezik, a leghivatottabbak és leg- 
lletékesebbek is; mert valójában ők tudják és tudhatják azt 
legjobban, milyen és mennyi ismereteket lehet méltán és joggal 
követelni az ifjaktól, egyetemi elméleti tanulmányaik ered
ményeként. Innen van, hogy ma is ép a legszorgalmasabb s leg
tehetségesebb része az ifjúságnak, szívesebben vizsgázik a taná
rok előtt, mint mások előtt, nemcsak mert tanítási módjukat 
inkább ismerik, hanem mivel ők kérdéseikkel azon körön belül 
mozognak, melyre az egyetemi tanulmányok kiterjeszkednek és 
így ismereteiket épen a jobb tanulók sokkal inkább tüntethetik 
ki és érvényesíthetik előttük, mint az extraneusok előtt, kikhez 
ép a vizsgáknál csak szerencsét próbálni kívánók vágyakoznak 
leginkább.

Azért én részemről az elméleti vizsgákat kivétel nélkül, 
legyenek azok alap-, államvizsgák vagy szigorlatok, csak az egye
tem körén belül és pedig kizárólag tanárvizsgálókkal vélem meg
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felelően szervezhetőlmek. Minden esetre igen különös lenne, 
hogy az állam a szigorlatoknál, melyek pedig ma szintén csak 
qualificatorius, még pedig nemcsak az államvizsgákat pótolni 
képes, hanem ezeknél magasabb vizsgákat képeznek, a tanáról; 
kizárólagos vizsgálásában teljesen megbizik, de már az ezeknél 
csekélyebb qualificatiót nyújtó elméleti államvizsgáknál meg 
nem. Én azért az elméleti vizsgáknál ép úgy nem látnék veszélyt 
az extraneusok mellőzésében, mint nem a t i s z tá n  g y a k o r la t i  
v i z s g á k n á l ,  melyek a gyakorlatban szerzett ismeretek tanúságául 
szolgálni hivatvák, a tanárok mellőzésében.

De nehogy félreértessem, megjegyzem, hogy ezzel nem 
akarom azt mondani, bőgj' már most az elméleti vizsgáknál az 
extraneusok bárminemű részvéte okvetlenül mellőzendő volna, 
hanem csak azt, hogy az elméleti vizsgáknál a vezetés és a vizs- 
gálás súlypontja feltétlenül a tanárok kezébe helyezendő, ép 
úgy, mint a gyakorlati vizsgáknál meg a gyakorlati téren műkö
dök kezébe, ügy bőgj7 az elméleti vizsgákhoz extraneusok leg
feljebb mintegy ellenőrzésül, mintegy az állam ellenőrző közegei
ként, a tanárokkal ugj7an egyenrangú szavazati joggal felruházva 
de nem rendszeres vizsgálókként lennének csak bevonandók. De 
aztán ilykép meg mindennemű egyetemi elméleti vizsgáknál 
egyenlőképen czélszerűen alkalmazhatók.

De el nem hallgathatom itt azon következetlenség fel
tüntetését, mi azon nézetben rejlik, mely az elméleti képzett
séget megállapítani hivatott vizsgáknál ugyan az extraneusok 
bevonását feltétlenül megköveteli vagy épen ezen vizsgák súly
pontját is ezekre áthelyezni kívánja, de viszonzásul meg a gya- 
korlati vizsgáknál a tanárokat ép oly feltétlenül kirekeszteni 
követeli. Én ugyan ismétlem, bőgj7 a gyakorlati vizsgáknál a 
tanárok kihagj7ásában veszélj7t részemről sem látok, mint nem 
az elméleti vizsgáknál a kültagok elmaradásában.

De azért az ilyen vegyes bizottságoknak — és ezt szívesen 
elismerem — meg van a maguk előnye és haszna is, a mi abban 
áll, hogj7 a gyakorlatnak legkiválóbb emberei érintkezésbe jön
nek az elmélettel foglalkozó tanárokkal, és megfordítva.

Még sok megjegj7ezni valóm volna, de nem akarok a t. 
jogász-egylet szives türelmével visszaélni. ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) 
Azért még csak azt kívánom hangsúlyozni, hogy épen a néze-
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teknek nagy eltérése mutatja a kérdés megoldásának nehézségét, 
és épen az indokolja azt, hogy ezen kérdés feletti vita oly hosszú 
időt vett igénybe. És én azt hiszem, a jogász-egylet lényeges 
szolgálatot tett e kérdésnek napirendre vételével és annak min
den oldalról való megvilágításával.

Erős meggyőződésem azonban, hogy nagy reformok léte
sítése, különösen az oktatás terén, nagy óvatosságot és alapos 
meghányást igényelnek. És csak mikor minden részletben a 
megállapodás már megtörtént; csak mikor meg vannak már a 
biztosítékok az iránt, hogy egy szervezet, mely mint új szervezet 
létesíttetni czéloztatik, hosszabb időre tehet szolgálatot, — csak 
akkor lehet a létező intézményeket gyökeresen átalakítani, 
mélyre ható reformokat sikerrel megvalósítani. Húsz évi tapasz
talás alapján mondom ezt, ki ezen idő alatt vagy négy rendszeren 
mentem keresztül. Az oktatás sikerét semmi sem veszélyezteti 
inkább, mint a rendszer folytonos változtatása. A reformokat 
tehát alaposan kell előkészíteni és csak akkor és csak úgy való
sítani, hogy ha az alkotandó intézmények maradandó fennállása 
biztosítva van. ( E l é n k  é l jen zé s .)

E l n ö k : T. Teljes-ülés! Most is bebizonyosodott az, a mit 
nagy kérdéseknél, melyeknek megvilágításával és megoldásával 
valódi hivatottsággal biró férfiak foglalkoznak — igen gyakran 
tapasztalunk, hogy a sokak által befejezettnek, elintézettnek 
tartott kérdés még igen távol áll a befejezéshez, hogy a discussio 
még egyátalán nincs kimerítve, s az így még nem bocsájtható 
szavazás alá ! ( I g a z !  Ú g y  v a n ! )  Az, a mit ma méltóztattak el
mondani ; az, a mit az igen t. felolvasók és vitatkozók a múlt 
ülésekben kifejtettek, mind csak azt mutatja: hogy Magyar- 
országon — a melynek az újkor magasabb követelményei 
szerint szervezése úgy szólván csak most kezdetett meg — hogy 
nálunk is — ugyanazon jelenségek mutatkoznak, melyek még 
azon államokban is észlelteinek, a melyeknek a kor fejlődöt- 
ségével hosszabb időtől fogva harmóniában levő állami és tár
sadalmi szervezete — az egyes intézmények hibái, hiányosságai 
felismerésére inkább képesíti az embereket, egyúttal az orvoslás 
feltételeinek, eszközeinek és módjainak úgy kijelölésére vala
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mint érvényesítésére is a lehetőség több és hatékonyabb eszközét 
szolgáltatja.

A kérdés, mely minket foglalkoztat, a vita színterén van a 
német birodalomban; beható és szüntelen viták tárgyát képezi 
Francziaországban, mely tény legalább is azt mutatja: hogy a 
civilisatio e két — úgyszólván vezérországában, a csodás eredmé
nyek mellett, a jogi szakoktatás tekintetében oly hiányok és viszás- 
ságok ismertettek föl, melyeknek megszüntetése — esetleg a fen
nálló rendszerek megváltoztatása — az ügy nagy fontosságát át
értő jeles férfiak szellemét és buzgalmát folyton foglalkoztatja.

Ezen ügygyei is ügy vagyunk mint minden egyéb intéz
ményünkkel, mint mindenik átalakulási feladatunkkal, törek
vésünkkel.

Készen, mint Minerva Jupiter fejéből, vértezetten és sisa
kosán egyetlen rendszer, egyetlen szervezet sem ugrik elő szá
munkra, s jelenti magát. Generátiók készítik mindeniket elő, 
generátióknak adják át — a mit átvettek és tökéletesbítettek; 
míg ismét későbbi generátiók a megkezdett nyomon és irányban, 
tovább fejlesztik a művet mindaddig: míg egy újabb fejlődési 
áramlat, egy addig nem látott, nem sejtett elv kibontakozásával 
új szükségeket és új irányokat teremt, s az azelőtt annyiak lel
kesedésének, buzgalmának, munkájának lélekemelő feladatát 
és czélját képezett egész rendszer — egészen más fejlődésnek 
más rendszernek ád helyet. (Tetszés.)

Azt nem tagadhatjuk — és ebben igen t. szónokunknak, 
Sághy tanár úrnak tökéletes igaza van — hogy a mai álláspont 
a 40-es és 50-es évek álláspontjához képest hasonlíthatlan 
előnyben van. Ez nem kétes. De — bocsánatot kérek — lehet ezt 
a két kort összehasonlítani? Nagyon helyesen méltóztatott arra 
utalni, hogy midőn egy külföldi intézményről beszélünk, akkor 
azon alapfeltételekre kell néznünk, a melyek között az, hazájában 
működik. Ámde ez a belföldi intézményekre is áll. És ha közelebb 
szenmgyre veszszük azon kort, a 48 előtti kori, — melynek, fáj
dalom, itt már egyedül én vagyok élő tagja (Zajos éljenzés) ,  ha 
azon kor által elért eredményekkel akarjuk összehasonlítani a 
mai eredményeket, akkor két -— egymáshoz nem hasonló alapot 
foglalunk egybe, és következtetéseink ennélfogva helyesek, igaz
ságosak nem lehetnek.
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En elmondhatok egyet-mást, e korból, hisz annak gyermeke 
annak tanítványa vagyok. (H alljuk! H alljuk!) Alakítottunk mi 
akkor — igen régen volt az — itt Pesten egyetemi magyar társu
latot, melynek tudtommal, kívülem ma még csak három tagja é l : 
Gajzágó Salamon a legfelsőbb számvevőszék elnöke, dr. Korá
nyi Frigyes egyetemi tanár és Funták Sándor ügyvéd. Sokakra 
talán meglepő lesz hallani, hogy ezen tisztán csak a magyar 
literaturában való művelődésre számított társulat létrehozhatása 
magas engedélyezéstől függött, és hogy ezt elérhessük: elnökünk
nek dr. Schedelt, akkor is már egyetemi tanárt — a későbbi dr. 
Toldyt — választottuk. Elnökünk az áldott emlékezetű nádor
nál tisztelgett, s a minden tekintetben hazánk javáért oly ma
gasztosan érző nádortól kérte a művelődésre törekvő társu
lat engedélyezését. A viszonyok, uraim, olyanok voltak, hogy a 
legjobb indulatú férfiú sem volt képes áthatni azoknak kénysze
rén, és engedélyezés, bátorítás, ösztönzés helyett: mennydörgés 
és villámlás között hirdettetett ki az alakulást megtiltó paran
csolat ; sőt rendelet érkezett, mely az egyetemi hallgatók között 
is elterjedett veszélyes irányra való felügyeletet szigorúan meg
hagyta, s különösen — a tervezett társaság — netaláni össze
jövetelének megakadályozását az egyetemi hatóság szoros köte
lességévé tette.

Mi azonban ennek ellenére, mint titkos társulat, össze
jöttünk és működtünk, úgy tudom, hogy a társulat évek hosszú 
során át— egész a forradalomig—mint titkos társulat fennállott.

Azon kor tanítási rendszerének eredményeit tehát, mely
nek az imént említett jelenség egyik jellemvonását képezi — 
azon kor rendszerét, melyben a bécsi hatalmasok, a mindig előre
törő haladás követeléseivel szemben, a szellemek kifejtésének 
megakadályozását tartották legbiztosabb óvszernek — a mai 
viszonyokkal sem mint tényezőt, sem mint eredményt nem 
lehet összehasonlítani. Hisz abban az időben a foglalkozás 
külföldi tudósokkal, külföldi tudósok munkáinak — habár azok 
a censurát passirozták is — tanulása a fiatalság á lta l: ha 
nem is képezett büntetendő cselekvényt, de minden esetre 
a nem szívesen látott dolgok közé tartozott. Ezen kor tanul
mányi rendszeréhez, a tanügynek akkori hivatalos felfogásához 
ne hasonlítsuk mai — minden esetre sokkal fejlettebb, megmér -
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hetlenül magasabban álló rendszerünket, de ne is vonjunk pár
huzamot annak és a mostaninak eredménye között.

Hogy mindennek ellenére azon kornak nagy férfiai voltak; 
hogy egy Széchenyi, egy Deák, egy Kossuth és azon számos kivá
lók, a kik ezeket környezték, azon kornak viszonyaiban fejlőd
hettek k i: az a nagyszerű magyar nemzeti geniusnak, nem pedig 
a tanulmányi rendszernek köszönhető. (Élénk tetszés és helyes
lés.) Ez nagyrészben az alkotmány és az alkotmányosság szelle
mének minden mesterkélt akadályokon áttörő diadala, mely 
még azon állapotban is, a melyben alkotmányunk régebben 
sínlődött: a nagy küzdelmekre és a nagy czélokra nagy embe
reket nevelt. (Élénk helyeslés.)

Egy helyes rendszer tehát — mint mondám — nem jele
nik meg mint Minerva, hanem az generátiók munkásságának, 
önfeláldozó tevékenységének eredménye. A magyar nemzet két
ségtelenül számos kiváló nagy tulajdonsággal b ir; de egyet — 
fájdalom mindeddig nélkülözünk. A magyar szellem könnyen 
alkot, könnyen hoz létre, könnyen ismer fel, de csak igen nehe
zen, — s mondjuk ki őszintén nem elvszerűen szervez. Mi, uraim, 
sokkal fesztelenebbek vagyunk, hogy sem az elv, a rendszer 
és a czél kötött marcheroute-ját megtudnék tartani a szervezés
ben ; mi nem tudunk szervezni.( Igaz! Úgy van!)

Az általunk elfogadott— a lelkesedéssel üdvözölt intézmény 
helyes functionálásának és ennélfogva czélszerű fennállhatásá- 
nak szükséges feltételeit, melyek önmegtagadással járnak, melyek 
az egyéni törekvéseknek és az egyéni érdekeknek alárendelését 
követelik, a melyek minden lépten-nyomon egy kedvencz eszmé
nek elhagyását, mellőzését az állami nagy érdek szempontjából 
szükségessé teszik : ezt a nehéz munkát, t. uraim, nem tudtuk még 
megtanulni. (Élénk tetszés és helyeslés.) Ebben süllődnek intéz
ményeink és ezért nem tartom én — legalább a magam részé
ről — egészen igazoltnak azt, a mit az igen t. tanár úr mondott, 
hogy t. i. az egyetemen a jogi oktatás reformja nem rendszer 
kérdése, hanem kiválólag tanár-kérdés.

Van ebben sok igaz, de nem az egész igazság! Hogy kiváló 
tudós tanárok nélkül, a tudományt messzebbre nem viszszük; 
hogy e nélkül tudósokat nem nevelünk, ez nem kétséges; ebben 
egészen igaza van az igen tisztelt tanár úrnak. De egy helyes

380



rendszer abban is nyilvánul és főleg abban igazolja helyességét, 
hogy lehetetlenné teszi az alkalmatlan, a féltudós, vagy tudatlan 
tanároknak alkalmazhatását! Csupán egy erős — áttörhetetlen, 
helyes rendszertől lehet várni, csupán ezáltal lehet elérni: hogy 
a tanulatlan, lármás stréberek tolakodó raja előtt zárva maradjon 
az egyetemi tanárság magas hivatása, hogy értéktelen emberek 
kétes becsű politikai — vagy a mi ártalmasságában és alacsony- 
ságában ezzel versenyez — a nap hatalmasainak tett személyes 
szolgálataikért ne nyerjék jutalmul a jövő nemzedék tudo
mányos kiképzésének feltételét — az egyetemi katedrát. — 
íElénk helyeslés.) Összfoglalatjában értem én a helyes rend
szert, princípiumának minden folyományában; ez az én fel
fogásom szerint a helyes rendszer. És vigyázzon a magyar 
társadalom ! A külföldnek fejlődése, azon óriási haladás a mely 
körülöttünk határaink mellett végbemegy, végzetesen int ben
nünket, hogy nincs többé időnk — legalább nincs sok időnk, 
kedvencz eszméink, átszármazott rokon- és ellenszenveink, 
vagy személyes érdekeink sugallatát beerőszakolva az új intéz
ményekbe, ez által azokat lényegükből kivetkőztetni, ható erejü
ket gyöngíteni, s azon eredményeket, melyek elérése létrehoza
taluknál a nemzetet lelkesítette — meggondolatlanul vagy bű
nösen meghiúsítani. En nem fojthatom el aggodalmamat, és 
nem először — e helyen sem először adok kifejezést azon féle
lemnek : hogy szemünk elől tévesztjük a kort, a melyben élünk, 
az erőket, melyek körültünk és mögöttünk szakadatlanul roha
mos tevékenységben tartatnak; én félek, hogy a népek nagy ver
senyében, a hol csupán a valódi érték, a minden káprázatos lát
szatból kibontott reális eredmény határoz, előbb-utóbb a keserű 
csalódás késő kiábrándulása lehet osztályrészünk, ha haladék
talanul, ha időt többé nem veszítve, minden erőnk megfeszíté
sével és minden tehetségünk — habár legkedvesebbé vált elő
ítéletünk feláldozásával, Magyarország haladásának előmozdítá
sára — mindenek felett, és minden czélzatnak ez alárendelé
sével — a legkomolyabban nem törekszünk.

Bevégzem beszédemet, köszönetét mondva a mai szónokok
nak és mindazon férfiaknak, kik ezen vitának fejlesztéséhez, a 
dolgoknak felismeréséhez hozzájárultak. Szabadjon a római nagy
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szónok figyelmeztetését intéznem az illetőkhez: Videant con
sules, ne quid detrimenti respublica capiat. ( Zajos éljenzés.)

Dr. Fenyvessy Ferencz: T. teljes ülés! Bocsánatot kérek, de 
én azt hiszem, hogy mikor a Jogászegylet egy ilyen érdekes, be
ható és alapos eszmecserét — legalább egyelőre — bevégzett, 
nekünk erkölcsi kötelességünk megemlékezni azon mélyen t. 
férfiról, ki mint elnök egy ülés kivételével — mikor megjelené
sében betegség gátolta —' e hivatásában a legnemesebb módon 
járt el. Erkölcsi kötelességünknek tartom, hogy neki, a ki tapasz
talatainak dúsgazdag tárházával és eszméinek és szellemének 
fényével vitánkat beragyogtatta, legmelegebb köszönetünket 
fejezzük ki. (Elénk helyeslés és éljenzés.)
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