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AZ OSZTRÁK BÜNTETŐJOG HATÁSA A MAGYAR BÜNTETŐJOGI 

KODIFIKÁCIÓRA 

 

Amikor 1880. június 15-én Ferenc József szentesítette a magyar büntetőtörvénykönyvek 

életbeléptetéséről szóló 1880. évi XXXVII. törvénycikket, az utolsó akadály is elhárult 

az elől, hogy a Csemegi Károly több, mint 5 évig tartó munkálatainak eredményeként 

megalkotott kódexek a magyar büntetőjogi praxis legfőbb forrásaivá váljanak.
1
 A két 

törvénykönyv elfogadása a kiegyezés utáni igazságügyi kormányzat egyik fő 

tartozásának lerovását jelentette: Horvát Boldizsár miniszteri eskütételétől kezdve célul 

tűzte a modern büntető kódex mihamarabbi elfogadását, és e tekintetben nem volt 

különbség közte és utódai – Pauler Tivadar és Perczel Béla – között. Arra, hogy miért 

húzódott egészen az 1870-es évekig a kodifikációs folyamat, ezzel együtt viszont miért 

vált ekkorra végképp elodázhatatlanná a kódex megalkotása, alapvetően két okot 

találhatunk (a bűnözés mértékének növekedésén túl). Mindkettő ugyanazon érem két 

oldalán, a magyar polgári átalakulás viszontagságaiban keresendő. 

 

1. Előzmények 

 

1848 tavaszán a Kossuthok, Deákok, Ghyczyk, Eötvösök és Széchenyik a reformkorban 

kiérlelődött elképzelések alapján megrajzolták az alkotmányos monarchia kontúrjait, 

ami egy korszak lezárultát jelentette. Április 11-ét még a radikális eszmék által 

leginkább áthatott Kossuth Lajos is a reformkor végének tekintette. A korábbi nemesi 

privilégiumok kiterjesztésén alapuló, és ezáltal a törvény előtti egyenlőség princípiumát 

a hazai viszonyokhoz igazodóan megvalósítani kívánó áprilisi törvények azonban ezzel 

együtt is inkább csak iránymutatásnak voltak tekinthetők. A munka neheze valójában 

ekkor kezdődött, pontosabban kezdődhetett volna – abban a néhány hónapban, amikor 

még úgy tűnhetett, hogy revolutio helyett evolutio útján ténylegesen meg lehet 

valósítani az átmenetet. A történelem menete azonban más irányt vett, Szekfű Gyula 

szavait idézve: „Békés úton 48-at nem tudtuk végrehajtani, végrehajthatóvá csak akkor 

lőn, miután az 1867: XII. törvénycikkben kiegészítést nyert.”
2
 A tizenöt évnyi 
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„kényszerszünetet” követően (ismételten) felállított magyar kormányra háruló feladat 

lényegét talán Horvát Boldizsár fejtette ki a legmarkánsabban a parlament előtt, amikor 

a következőképp fogalmazott: „Ha körültekintünk a hazában, alig találunk intézményt, 

mely, ugy a mind fennáll, a parlamentális kormányrendszer keretébe hasznavehetőleg 

be volna illeszhető. Alig van intézmény, melyet a multból átvettünk, hogy kénytelenek ne 

lennénk, azt vagy gyökeresen átalakítani, vagy pedig helyébe egészen uj intézményt 

állítani.”
3
  

A büntetőjog terrénuma kivételt képezett ez alól: ha törvényi formát egyetlen 

korábbi kodifikációs törekvés sem tudott ölteni, mégis akadtak olyan előzmények, 

melyekre még a 19. század utolsó harmadában is építkezni lehetett. Ezalatt főként a 

Deák Ferenc és Szalay László nevéhez köthető 1843. évi tervezetekre kell gondolni, 

amelyekről maga Csemegi is akként nyilatkozott az 1875-ös javaslatához írt 

indokolásában, miszerint „az (...) mindig büszke emlékéül maradand fenn azon 

bámulatos haladásnak, melyet hazánk az 1827-ik évi javaslat óta, a nyugati civilisatio 

vívmányainak, a jogrend és a humanismus követelményeinek felismerésében s a 

tudomány megállapításainak, a fenforgó viszonyokkal való kiegyeztetésében tett.”
4
 

 

2. A büntető hatalom egysége 

 

A törvénykönyv elfogadásának másik nyomós indokául a magyar jogrendszerben 1848 

és 1867 között lezajlott folyamatok szolgáltak. Erről a Deák-párti Hodossy Imre 

felszólalásából idézek egy gondolatot, aki 1873. november 15-én, miközben a 

képviselők arról vitáztak, hogy napirendre tűzzék-e az országgyűlés plénumán a későbbi 

büntetőkódex alapjául szolgáló javaslat első változatának tárgyalását, a következőt 

mondta: „Erdélyben és a Határőr vidéken még most is az osztrák büntető-törvénykönyv 

van életben ; (...) a szorosabb értelemben vett Magyarországon még ma is mindaz, a mit 

büntető-törvénykönyvnek nevezünk, röviden összefoglalható abban a mondatban: „bírói 

önkény”.
5
 
6
 

A képviselő által lefestett és meglehetősen tragikusnak ható kép főként Erdély és a 

Határőrvidék vonatkozásában érdemel pár gondolatot. Az ország három részre 

szakadásának következtében a 16. század közepétől nem létezett egységes jogrend 

Magyarországon. A török harcok lezárultát követően az ország déli része katonai 

igazgatás alatt maradt, míg a Habsburg-kormányzat Erdélyt a birodalom külön 

részeként kezelte, a speciális jogállással bíró Fiuméről és Horvát-Szlavónországokról 

nem is beszélve. E területeken már 1848-at megelőzően is hatályba léptettek több fontos 

osztrák jogszabályt, többek között a Sanctio Criminalis Josephinát, majd az azt felváltó 
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1803-as birodalmi büntető-törvénykönyvet. Ebből kifolyólag, amikor 1849-et követően 

az osztrák kormányzat – a Gesamtstaat eszméje által vezérelve, és a 

Verwirkungstheorie-t hivatkozási alapul felhasználva – felfüggesztette a magyar 

alkotmányt, majd nekikezdett a birodalmon belüli jogegység megvalósításának, annak e 

szemszögből nézve jóval csekélyebb hatása volt a Szentkorona „ezen” országaira nézve, 

szemben a szűkebb értelemben vett Magyarországgal. A Bach-kormányzat 1852-ben 

nemcsak az 1803-as osztrák StGB-t vezette be (amit 1852 szeptemberében felváltott az 

1852. évi törvénykönyv),
7
 hanem egyúttal hatályba léptette az osztrák büntető 

perrendtartási kódexet és 1855-ben az osztrák katonai Btk-t is.
8
 

A nagy változást az neoabszolutizmus végnapjai hozták el, amikor a későbbi 

kiegyezés egyfajta előképének tekinthető és a magyar alkotmányt (még ha nem is 

teljesen, de) helyreállító 1860-as Októberi Diploma nélkülözhetetlenné tette a magyar 

igazságszolgáltatás újjászervezését. A kérdés tárgyalására összehívott Országbírói 

Értekezlet tanácskozásai eredményeként megszülető Ideiglenes Törvénykezési 

Szabályok a korábbi, főként szokásjogi normák visszaállítása mellett döntöttek.
9
 

Ugyanakkor, mivel 1861-ben Ferenc József még nem határozta el magát az ország 

területi integritásának helyreállítása mellett, az értekezlet egyetlen döntésének sem 

lehetett kihatása sem Erdélyre, sem a Határőrvidékre. Az értekezleten felmerült az 

1843-as javaslat életbe léptetése is,
 10

 de ezt az indítványt az illetékes albizottmány nem 

támogatta, ennek következtében az értekezlet is leszavazta. 

Ezzel együtt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy Pauler Tivadar – három évvel a 

magyar jog visszaállítását követően – kiadott Büntetőjogtan című könyvében akként 

fogalmazott az 1852-es StGB-ről, hogy az „jelenleg az anyagi büntetőjog közös 

forrása”. Ezt a tételét az 1869-es és az 1872-es kiadásban is megismételte. Arra 

tekintettel, hogy a jogbizonytalanság miatt művét a korabeli bírák de facto Btk.-ként 

alkalmazták, az osztrák törvénykönyv továbbra is komoly hatással bírt a szűkebb 

értelemben vett magyar területeken is.
11

 

 

3. Az 1867 utáni korszak jogalkotása 

 

A büntetőjogi kodifikáció jövőbeni irányát a kiegyezés utáni korszak első igazságügy-

minisztereként Horvát Boldizsár határozta meg, aki „az 1843-ik évi büntető 
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törvénykönyvről szóló javaslat anyagi részének átvizsgálását” rendelte el. A döntés 

korántsem volt véletlen. Mind a szakma, mind a közvélemény mélyen tisztelte e 

plánumot, és önmagában emiatt is logikusnak tűnt visszanyúlni a két évtizeddel 

korábban nemcsak belföldön, hanem Európa-szerte komoly hírnevet szerzett 

javaslatokhoz. A miniszter által kinevezett „bizottság nemes buzgalommal azonnal 

hozzá is fogott a munkálathoz, s rövid idő alatt be is fejezte azt. Az igazságügyminister 

ur azonban e munkálatot teljesen kielégítőnek nem tartván, egy, a mennyire lehetséges, 

az 1843-iki javaslat elveit fentartó új törvényjavaslat elkészítésére adott megbízást.”
12

 

Az elutasítás indokainak vizsgálatába terjedelmi okokból nem bocsátkozhatom bele, de 

annyit megjegyeznék, hogy a Deák és a Szalay-féle javaslatok legfőbb problémáját az 

jelentette, hogy tervezetük „a reformkor parttalan lelkesedésében, töretlen 

optimizmusában született”,
13

 amelynek „szerkesztői illúzióktól telve nyúltak az amerikai 

viszonyok között kifejlesztett modellekhez, melyeket eszményi példaként alkalmazva 

próbáltak rá a magyar valóságra.”
14

 Emellett 1843-ban a büntetőjog kérdése még 

sokkal inkább minősült politikai, mint szakmai kérdésnek, és a kiegyezést követő 

időszakban már sokkal több tapasztalat állt rendelkezésre akárcsak a modern 

börtönrendszerekről is.
15

 Így került 1870 júniusában a választás az ekkorra már több 

fontos törvényjavaslatot jegyző, Aradon született ügyvédre, Csemegi Károlyra.
16

 

Angyal Pál és Mezey Barna egyező véleménye szerint az első magyar büntető 

törvénykönyv európai szellemisége abból a korból adódott, amelyben megszületett.
17

 

Ugyanis a kiegyezés évtizedeiben átmenetileg „felerősödött modernizációs hajlandóság 

a nyugati eszmék és a nyugati eredmények átvételét szorgalmazta. (...) A történeti 

avíttságot átmenetileg háttérbe szorította a jogot szigorúan dogmatikus szempontok 

alapján tárgyaló irányzat. (...) A jogalkotásban egyre inkább teret nyert a[z európai-

K.I.] jogtudomány eredményeit felhasználó felfogás, mely „első fordulóban” a 

klasszikus polgári jogelveket dolgozta föl.”
18

 Amint azt Mezey Barna egy másik 

tanulmányában írja: „1867 után egy más típusú jogász kerestetett: a kodifikátor. 

Higgadt gondolkodó, világosfejű normativista, a széles látókörű, tudományosan művelt 

jó tollú jogtudós. Minden a törvényalkotás körül mozgott, hiszen a semmiből kellett 

teremteni egy polgári jogrendszert. (...) Európai látókörű, felkészült jogászok kellettek 

tehát, akik a princípiumokat a részletszabályok nyelvére váltották...”
19

 Ezeknek az 

rendkívül magas követelményeknek ugyanakkor meg is kellett tudni felelni.  

Amennyire nem volt elválasztható a kódex a megalkotójától, annyira nem volt 

elválasztható az ember sem saját korától. Hajnal Hugó tollából a következőket 

olvashatjuk a kodifikátor életét bemutató művében: „Ez a kor, amely Jókait, Munkácsyt, 
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Zichyt, Fadruszt, Arany Jánost, Madáchot, Szilágyi Dezsőt, Apponyi Albertet, Erkelt, 

Blaha Lujzát, Újházi Edét s még sok hasonló nagyságot adott, csak ez tudott kitermelni 

egy olyan törvényhozót, mint Csemegi volt.”
20

 „Későbbi életében a reformkor európai 

szellemiségű politikai mozgalma (...) számára döntően meghatározó szemponttá 

válik.”
21

 Mezey Barna szerint az európai jogtudományban való jártasságát Csemegi 

személyi adottságai tették lehetővé. Gyermekként édesanyja csak németül beszélt vele, 

míg édesapja a francia nyelvre oktatta.
22

 Ebből következő „nyelvi talentuma, az angol, 

a francia, a görög, a latin, a német és az olasz nyelvek aktív használata hihetetlen esélyt 

adott számára az Európán végigsöprő kodifikációs hullám ismeretével.”
23

 Csemegi 

kedvenc olvasmánya a Code Pénal volt. Érdeklődve figyelte a büntetőjog 

tudományának elméleti és a büntető jogalkotásra gyakorolt hatásait. A németektől 

tanulta a precíz szűkszavúságot, az olasz büntetőjogászoktól tette magáévá a politikai 

célszerűség és a jogalkotás kapcsolatának tanát. „Könyvtárában ott sorakoztak 

Beccaria, Carmignani és Carrara művei.”
24

 

Csemegi feladata kettős volt: egyrészt elvárták tőle, hogy amennyire lehetséges, a 

Deák-féle javaslatot alapul véve készítse el saját tervezetét, de mindezt az európai 

jogtudomány legfrissebb eredményeit felhasználva kellett megtennie. Éppen ezért nem 

meglepő az indokolás azon része, miszerint „Folytonos és különös figyelem fordíttatott 

az 1843-ik évi javaslatra, s nem foglaltatott a jelen törvényjavaslatba egy tétel (...) sem, 

mely ellenkeznék az 1843. évi javaslatnak megfelelő (...) megállapításával”. Igaz, jól 

tudjuk, hogy a jog világában majd minden főszabály alól legalább egy kivételt találunk, 

így nem véletlen, hogy Csemegi hozzátette: „...hacsak az eltérés szükségessége, gondos 

bírálat és egybehasonlitás után, kikerülhetetlennek nem bizonyult.”
25

 Ilyen eltérésből 

pedig jópár akadt, már csak amiatt is, mert bármennyire is támogatta a közvélemény és 

a pártfogolták a korabeli szakma jeles képviselői a híres plánumot, Csemegi valójában 

teljesen új javaslatot készített, amely kardinális kérdésekben tért el elődjétől. Finkey 

akként jellemezte azt, mint ami az 1870. évi osztrák javaslat, az 1871-es német kódex, a 

francia törvénykönyv, az 1867-es belga Btk. és az olasz javaslat egybevetése után 

készült, s leginkább a német törvényt követi.”
26
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4. Az európai jogtudomány szerepe 

 

Általánosságban véve elmondható, hogy 1795-től kezdődően a magyar büntetőjogi 

kodifikációs munkálatokra különböző mértékben ugyan, de hatottak annak a kornak 

meghatározó eszméi, amelyekben azok megszülettek. Egyetlen tervezeten sem hagytak 

saját korának leghaladóbb eszméi olyan mély nyomot, mint az általános elismeréssel 

övezett 1843-as javaslaton. Ahogy a Csemegi-kódex, úgy ez a javaslat sem légüres 

térben született: ugyan a szakirodalom szerint leginkább a badeni Btk. volt nagy 

hatással megalkotóira, de köztudott, hogy Deákék az összes korabeli törvény és 

készülőfélben lévő tervezet figyelembevételével dolgozták ki saját művüket. Hozzájuk 

hasonlóan Csemegi is aktívan figyelte, hogy 30 év elteltével mely kérdések álltak 

Európa-szerte a viták középpontjában, így 

– a bűncselekmények kettős vagy hármas felosztása;  

– a halálbüntetés kérdése;  

– az életfogytig tartó szabadságbüntetés megengedhetősége;  

– a szabadságbüntetések fokozatainak meghatározása és azok végrehajtásának 

legjobb, az igazságnak és az állam egyéb érdekeinek megfelelő módja és 

föltételei;  

– e büntetések leghosszabb tartamának meghatározása; a büntetési rendszer 

abszolút/relatív határozott, illetve határozatlan volta;
27

 

– a praeterintentionális bűncselekmények kérdése, amelyeket az 1861. évi bajor 

büntető törvénykönyv elfogadott, de a korszak egyéb kódexei nem tartalmazták; 

– a társtettesség vonatkozásában annak eldöntése, miként kell büntetni azokat a 

bűnrészeseket, akik enyhébb súlyú bűncselekményt kívántak elkövetni ahhoz 

képest, mint amit egy társuk végrehajtott; 

– továbbá, hogy a sajtó utján elkövetett büntetendő cselekményeket szabályozzák-

e az általános büntető törvénykönyvben, és ha igen, alkalmazandók-e az 

általános büntető törvénykönyvnek a felelősségre vonatkozó elvei az ilyen 

típusú bűncselekményt elkövetőkre?
28

  

A legalapvetőbb kérdést azonban ezzel együtt is annak a kérdésnek az eldöntése 

jelentette, hogy milyen magatartásokat vonjon a készülő Btk. saját körébe, továbbá 

rendelkezni kellett a kódex kriminálpolitikai törekvésein keresztül annak eszmei 

alapvetéséről is.
29
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5. A kódex alapelve 

 

Arról, hogy melyik alapelvet (az abszolút vagy relatív teória tanát) fogadta el Csemegi a 

javaslat elkészítésekor, önmagában a normaszövegben nem találunk kifejezett utalást. 

Ezzel szemben az indokolásban annál bővebben fejtette ki ezirányú nézeteit. Itt 

találhatóak a legerőteljesebb hasonlóságok az 1843-as javaslattal, ugyanis az eszmei 

alap változatlan: az ún. egyesített büntetés elméletből indult ki Csemegi, melyet 

Szemere Bertalan, Eötvös József és Lukács Móric és mások dolgoztak ki még a 43-as 

javaslat létrejöttét megelőzően.
30

 Csemegi azt írja, hogy: „jelen törvényjavaslat 

elődjéhez csatlakozva, az igazság és a hasznosság egyesitett elveiből képezett 

alapelvben gyökerezik; (...) „la theorie complexe", mint HAUS, „Die 

Vereinigungstheorie", mint azt a német criminalisták és ezek között BERNER, nevezik.”
31

 

Az absolut igazság, az erkölcsi igazság elmélete, nem fogadható el a büntető törvény 

alapelvéül; mert ha mindaz, a mi erkölcsileg beszámítható, a mi ezen tekintetből 

megrovást érdemel, vagy erkölcsi undort ébreszt, a polgári hatalomnak büntető 

hatósága alá vonattatnék: akkor már a rosz szándék önmagában, annál inkább pedig a 

bűntett véghezvitelére irányzott előkészületi cselekmények, büntetéssel volnának 

sujtandók.”
32

 Az indokolás itt külön említi Filangieri nevét, aki szerint a kísérletet is a 

befejezett bűncselekménnyel egyezően kell büntetni.”
33

 Ezt a felfogást Csemegi 

határozottan elutasította, és további érveket hozott fel álláspontjának igazolása 

érdekében. Nézete szerint az abszolút teória alapján „bárkit, akit hazugságon kapnak, 

aki elhallgatja az igazat, büntetőjogi szankcióval kéne sújtani, különösen azokban az 

esetekben, ha ebből valakinek kára származik. Ugyanígy a bűnelkövetők feljelentésének 

elmulasztása, a bűncselekmények meg nem akadályozása is hasonló módon lenne 

büntetendő.”
34

  

Másik oldalról nézve viszont úgy gondolta, hogy „nem fogadható el a hasznosság, a 

közhaszon, a közérdek elmélete sem, mely nem azért büntet, hogy a bűnös bűnhődjék és 

nem úgy, a mint ezt a törvényszegés nagysága megkívánja, hanem a büntetés jogalapját 

az igazságtól elvont mellékczélokban találja, s ezen czélokhoz alkalmazza a büntetés 

súlyát is.”
35

 Itt hivatkozik az olasz jogtudomány nagy alakjára, Rossira, aki szerint az 

emberek a körülményektől, az időtől, a helyszíntől függetlenül irtóznak a bűntől még 

abban az esetben is, ha az csak csekély mértékben veszélyes akár a társadalom egészére, 

akár annak valamely tagjára.
36

 Ezzel szemben a nemzetközi példáknál maradva írja, 

hogy „Az „utilitarismus" a franczia code pénalban találja megtestesülését.” Itt 

hivatkozott a kódex egyik szerkesztőjének, Target-nek felszólalására, aki szerint a 
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bűncselekmények súlyossága nem az erkölcsi rossz, hanem azon veszély szempontjából 

ítélendő meg, amivel az adott magatartás valamely egyént vagy a közösséget 

fenyegeti.
37

 Csemegi úgy látta, hogy a hasznosságot, mint a büntetőjog egyedüli 

alapelvét nem fogadta el az európai országokban sem a tudomány, sem a törvényhozás, 

hiszen: „Midőn az állam valamelv cselekményt büntetés terhe alatt megtilt, vagy 

valamely cselekvésnek foganatosítását büntetés terhe alatt meghagyja: legfőbb erkölcsi 

hivatása teljesítésében jár el.” Hozzátette, hogy ez nemcsak, hogy nem zárja ki, hanem 

éppen ellenkezőleg, kifejezetten igényli, hogy a büntetés az egyéb céloknak (így a 

prevenció, a megtorlás és a javítás gondolatának) is megfeleljen, de ezek nem 

jelenhetnek meg kizárólagos célként. Az indokolásban emellett kiemelte, hogy erre az 

álláspontra helyezkedett a német Btk., az 1867-es belga kódex, valamint Livingston 

Louisiana állam számára kidolgozott javaslata is, hasonlóan az olasz tervezethez.”
38

 

 

6. A trichotóm rendszer 

 

A régi magyar gyakorlat két csoportra osztotta a bűncselekményeket: crimenekre és 

delictumokra, amit bűntett és vétség névvel jelöltek. Az 1829-es és az 1843-as javaslat 

bűntett-kihágás dichotómiában gondolkodott. A hármas felosztást Finkey szerint az 

osztrák Btk. honosította meg nálunk,
39

 és ezt az utat választotta Csemegi is. Elméleti 

alapvetésként leszögezte, hogy a szabadságvesztés-büntetésnek több nemét kell 

megállapítani annak érdekében, hogy a súlyos és kevésbé súlyos bűncselekmények 

elkövetői között különbséget tegyenek.
40

 Csemegi szerint a legfontosabb célt azt képezi, 

hogy „a javaslatba hozandó büntetési rendszer (...) megfeleljen a humanismus 

követelményeinek, anélkül, hogy az igazság s az ez által követelt kellő szigor figyelmen 

kivül hagyassék.”
41

 

Az indokolás e helyütt is említést tesz a nemzetközi példákról: „Az 1867. évi október 

hó 15-én hatályba lépett belga törvénykönyv, a németországi büntető törvénykönyv, az 

olaszországi s az ausztriai törvényjavaslatok mind a hármas rendszert fogadták el.”
42

 

Mind a szakma részéről, mind a parlament plénumán bírálatok érték Csemegit, számon 

kérve, hogy miért tért el a magyar tradícióktól és a korábbi tervezetektől. E döntésre 

szintén az indokolásban lelünk magyarázatot, merthogy az „kizárólag a tudósok és a 

gyakorlati férfiak által azóta is szakadatlanul folytatott munkásság folytán 

eredményezett felismerésnek tulajdonítandó, mely a czél és az eszközök, a kitűzött 

feladat és annak legsikeresebb elérhetési módozatai tekintetében, ma világosabb 
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tájékozást nyújt, mint 30 évvel ezelőtt.”
43

 Ezzel együtt utalni kell arra, hogy a magyar 

kódex hatálybalépését követően az európai kodifikáció javarészt visszatért a dichotóm 

rendszerhez.
44

 Finkey 1913-ban már egyenesen úgy látta, hogy a jövő kétségkívül a 

kettős felosztásé.
45

 

 

7. A halálbüntetés kérdése 

 

A legfőbb vitakérdést mégsem ez, hanem a halálbüntetés alkalmazhatósága jelentette. 

Köztudott, hogy Csemegi, még ha rendkívül szűk körre szorítva annak alkalmazását, de 

fenntartotta a legsúlyosabb büntetés intézményét. Hangsúlyozta, hogy nem elvi, hanem 

gyakorlati okokból hozta meg döntését. Feltette ugyan a kérdést, hogy jogos lehet-e az 

élet elvétele bírói ítélet által, de ellentétben a halálbüntetés intézményét eltörölni kívánó 

1843-as javaslattal, nem adott erre választ, csak utalt a probléma komplexitására, 

mellyel több tudományterület is foglalkozott.
46

 Ő onnan közelítette meg a kérdést, hogy 

szükséges-e a halálbüntetés. Erről a következőképp vélekedett: „Ha nem merte 

Belgium, nem merte Németország, Olaszország, Francziaország megszüntetni a 

halálbüntetést; ha a mi több, az visszaállíttatott több országban, a hol előbb már 

eltöröltetett: akkor tekintve Magyarország közbiztonsági viszonyait, nem lehet mondani, 

hogy ezen büntetés, melyre csaknem mindenütt szükség van, Magyarországon 

szükségtelen.”
47

 Úgy gondolta, ha a polgárosodás előrehaladtával rendkívül ritkák 

lesznek a gyilkosságok, és a belga törvényhozás a toszkánai példát követve az abolíció 

útjára lép, akkor a magyar országgyűlés is intézkedni fog, hogy e „rettentő büntetést 

kitörülje büntető törvénykönyvünkből.”
 48

 Hozzátette: reméli, hogy mihamarabb 

elérkezik a nap, amikor a társadalomra leselkedő bárminő veszély nélkül eltűnhet e 

büntetési nem, de e tekintetben óvatosan nyilatkozott. Úgy gondolta, hogy erre csak 

fokozatosan kerülhet sor. Csemegi ezalatt azt értette, hogy a halálbüntetést első 

lépésként a legsúlyosabb élet elleni bűncselekményekre kell korlátozni. E kérdésben 

utalt a belga törvénykönyvre, amely az ő javaslatához hasonlóan szűk körben, de 

fenntartotta a kapitális szankciót. Hasonló utat követett Anglia, Németország és 

Olaszország is, ahol egyre szűkebb körben, de továbbra is lehetőség volt halálos ítélet 

meghozatalára.
49

 Elméleti érvelését rendkívül pragmatikus gondolattal zárta: „Nincs 

helyesebb indoka valamely törvény intézkedésének, mint azon intézkedés szüksége.”
50
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Az indokolás itt is kitért arra is, hogy az 1870-es évek végén miként viszonyultak az 

európai országok a halálbüntetés kérdéséhez. Szászországban 1868-ban eltörölték, de 

két évvel később az észak-németországi Btk. visszaállította. Toscanában 1859-ben 

eltörölték, majd 1866-ban az olasz kódex visszaállította. Azok az európai országok, 

amelyek az abolicionizmus útjára léptek, a következők voltak: Portugália (1867), 

Románia (1864), Svájcon belül Zürich (1871) és Basel kantonok (1873). 

Említésre méltó, hogy a Csemegi által választott minta követése egyúttal a kiegyezés 

utáni hazai bírói gyakorlat fenntartását eredményezte. Az 1869 és 1873 közötti 

Magyarországon (Erdély és Horvát-Szlavónországok nélkül számítva) mindössze 28 

esetben hoztak a bíróságok fővesztő ítéletet. Az erre ítélt személyek kivétel nélkül 

gyilkosság, azaz előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés vádjával kerültek a 

bíróság elé. A kódex ezen felül kizárólag a király személyének meggyilkolására és 

szándékos megölésére terjesztette ki e büntetést, amit az Osztrák-Magyar Monarchia 

alkotmányos konstrukciójának védelme tett szükségessé.
51

 

 

8. Összefoglalás 

 

A szemléletbeli változás az Októberi Diplomát követő, ámde a kiegyezést megelőző, és 

az azt követő korszak között kristálytisztán látható: törvényhozó hatalom nem lévén, az 

1861-es Országbírói Értekezlet tagjai számára még csak az (oktrojált) osztrák 

jogszabályok és a (régi) magyar jog közötti választás lehetősége állott fenn. Ekkoriban a 

kodifikáció, a jog megújítása, sőt egyáltalán a jog bárminemű változtatása – 

országgyűlés híján – a nemzet képviselői által legálisnak és legitimnek legfeljebb 

ábránd marad(hatot)t. Ezzel szemben a kiegyezés utáni korszak kodifikátorai (köztük 

Csemegi Károly) már jóval messzebbre tekinthettek. Tekintetük nemcsak elérhetett 

Európa horizontjáig (vagy akár azon túl is nyúlhatott), hanem épp ellenkezőleg: el 

kellett, hogy érjen addig, hogy felfedezzék a kontinens legújabb vívmányait és azokat a 

haza szolgálatába állítsák. E korszakban nem számított hazafiatlan cselekedetnek a 

francia, az angol, a német vagy akár az amerikai példák átvétele, ha azok a haladás 

ügyét szolgálták. Azt ugyan nem lehet állítani, hogy az 1870-es években a reformkor 

izgága lendülete visszatért volna, ami oly sokszor az elérhetetlenről és a 

megvalósíthatatlanról kívánta bizonyítani annak ellenkezőjét – gondoljunk akárcsak 

Deákék víziójára a büntető igazságszolgáltatás jövőjéről. Helyette a realitások mezején 

kezdte el keresni a törvényhozó azt a legtávolabbi pontot, amelyet a dualizmus 

Magyarországa még éppen elérhetett. Úgy vélem, hogy a Csemegi-kódex is e szándék 

megtestesülése volt. A korszak (majdnem) legmodernebb eredményeit alapul véve 

született egy olyan büntető törvénykönyv, amely ugyan nem volt tökéletes, de 

sziklaszilárd alapot jelentett a későbbi korok számára. Azt sem szabad elfelejtenünk, 
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hogy megalkotója sok szempontból hozzájárult ahhoz, hogy a magyar büntetőjog-

tudomány a lehető legközelebb kerüljön a korabeli Európa élvonalához. Ha 

összegeznem kellene Csemegi Károly gondolatait a külföldi minták átvételéről, azt a 

következőképp tudnám megtenni: ha reális lehetőség nyílott arra, hogy a modernizáció 

érdekében büntetőjogunk valamely intézményét megváltoztassuk, nem volt rest azt 

javaslatba hozni. Csemegi nem a nemzeti tradíciókat kívánta megőrizni. Célja az volt, 

hogy Magyarországot valóban fejlett, polgári állammá változtassa. Így alkotott olyan 

törvénykönyvet, mely egyszerre volt európai és magyar, haladó és realista.  
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*** 

 

THE INFLUENCE OF THE AUSTRIAN LAWS ON THE CREATION OF THE FIRST 

HUNGARIAN CRIMINAL CODE 

 

In 1878, the Hungarian Parliament adopted the first Hungarian Penal Code. This was, 

by far not the country’s first attempt at codifying criminal law, and the so-called 

„Csemegi-Code” (named after its creator) was not even the first Code of its kind to be 

in effect in Hungary. The 1656 Praxis Criminal was though rejected at the feudal 

assembly of 1687, it became a part of the Hungarian Corpus Juris in 1696 and was used, 

as customary law, in the Western parts of the land. The Sanctio Criminalis Josephina 

from 1787 remained in effect until the death of Joseph II in 1790. Several unsuccessful 

endeavours followed in order to adopt a Penal Code but until the Revolution of 1848-

1849, none became law. The failure of the war of independence was followed by the 

Neo-absolutistic dictatorship of Franz Joseph, where Hungary practically lost its 

independence and the Emperor introduced multiple changes to the Hungarian legal 

system. In the field of criminal law this resulted in the forced adoption of the 1803 

Austrian Criminal Code, and only four years later, the adoption of the revised Criminal 

Code from 1852 along with the Code of Criminal Procedure in 1853. For a decade, the 

Austrian legal norms were in effect in Hungary, thoroughly changing the country’s legal 

institutions. In 1861, when the country embarked on the path towards a compromise 

with the Austrian ruler, a council of the highest-ranking judges decided to reinstate the 

old (“feudal”) Hungarian Laws – even when they knew their shortcomings. After the 

Austrian-Hungarian Compromise of 1867, it took more than a decade to adopt a modern 

Penal Code. The question arises: to what level did the codified Austrian acts change the 

Hungarian legal tradition, and furthermore, what effect did they have on the subsequent 

criminal codification process? 

 

 


